Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
19/2012.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2012. július 31-i rendkívüli üléséről a Városháza
Dísztermében.
Jelen vannak:

Várfi András polgármester,
Arnóczi István János, Béres János, Betkó József, Fülöp Zoltán, Iványi
Lajosné, Márjalaki József, Poharelec László képviselők,
Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző,
Tárgyalási joggal: Keresztesné Jáksó Éva, Szilágyiné Bácsi Gabriella, Enyedi
László, osztályvezetők, Pardi László műszaki ügyintéző, Tóthné Rojik Edit
oktatási előadó,
Dr. Farkasinszky Erzsébet érdeklődő állampolgár,
Jakucs Mária jegyzőkönyvvezető

Várfi András polgármester köszöntötte a mai nap 14 órára összehívott rendkívüli képviselő-testületi
ülésen megjelent képviselőket, a Jegyző, Aljegyző urat, a hivatal részéről jelenlévőket.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 12 fős testületből jelen volt 8 fő. Lehóczkiné Timár Irén
képviselő jelezte távolmaradását, hiányzott még Marton Dániel, Nagyné Perjési Anikó képviselő és
Toldi Balázs alpolgármester.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta Iványi Lajosné és Fülöp Zoltán képviselőket kijelölni.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 8 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
417/2012. (VII. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelöli Iványi Lajosné és
Fülöp Zoltán képviselőket.
Határidő: azonnal
A rendkívüli ülés napirendjét a meghívóban feltüntetett sorrendben javasolta elfogadásra.
A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot egyhangú, 8 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
418/2012. (VII. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint
határozza meg:
1. Tájékoztató a Varga Lajos Sportcsarnok fenntartó váltásáról
2. Belvíz VIII. ütem Konzorciumi Együttműködési Megállapodás Módosítás elfogadása
3. Európai Mobilitási Hét 2012.
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4. Jelentés a 366/2012.(VI.28.) Gye.kt. hat (fekvőbeteg ellátással kapcsolatos jogorvoslat)
végrehajtásáról
5. Bejelentések
Határidő: azonnal
/ Márton Dániel képviselő megérkezett, jelenlévő képviselők száma 9 fő./
1. Napirendi pont
Tájékoztató a Varga Lajos Sportcsarnok fenntartó váltásáról
Várfi András polgármester felkérte Tóthné Rojik Edit oktatási előadót ismertesse az előterjesztést.
Tóthné Rojik Edit elmondta, a képviselő-testület az áprilisi ülésen döntött arról, hogy a Varga Lajos
Sportcsarnok üzemeltetésének feladat ellátását kiemeli a Kner Imre Gimnázium feladat ellátási
köréből, és Sportcsarnok üzemeltetését 2012. szeptember 1. napjától a Zöldpark Nonprofit Kft. által
látja el, biztosítva a városi sportfeladatok ellátását.
A közoktatásról szóló törvény értelmében - a Sportcsarnok üzemeltető váltása átszervezésnek minősül,
mert az oktatási intézménynél telephely megszüntetés történik. Az önkormányzat nem látta
szükségességét annak, hogy a Sportcsarnok üzemeltetésével kapcsolatosan megkérje a Békés Megyei
Kormányhivatal szakvéleményét, mivel a Gimnáziumnál biztosítottak a feltételek a testnevelés órák
megtartásához és nem oktatási feladatokat ellátó intézményhez került a Sportcsarnok üzemeltetése.
A Kormányhivatal állásfoglalását tiszteletben tartva, az üzemeltető váltást érintő szakvélemény
megkérése ügyében, az Önkormányzat megkereste a Békés Megyei Kormányhivatal Oktatási
Főosztályát. Az Oktatási Főosztály szakvéleménye alapján a feladat-ellátás fenntartói váltása, nem
ellentétes a Békés Megye Közoktatási Feladat-ellátási, Intézményhálózat-működtetési és Fejlesztési
Tervben megfogalmazottakkal.
A döntési javaslat tartalmazza a tájékoztató megismerését, tudomásul vételét, továbbá azt, hogy a
képviselő-testület fenntartja azon döntését, hogy a Sportcsarnok üzemeltetésével a Zöldpark Kft-t
bízza meg szeptember 1. napjától.
Várfi András polgármester kiegészítésként elmondta, hogy felkérte a Kft. ügyvezetőjét, hogy a
Sportcsarnok átadás-átvételéről gondoskodjon, továbbá kérte, hogy adjon számot a képviselő-testület
felé, milyen formában, hogyan kívánja azt működtetni.
Kérdés, észrevétel nem volt, a képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
419/2012. (VII. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. tv. 88. § (6) bekezdése értelmében, a Varga Lajos Sportcsarnok üzemeltető váltásával
kapcsolatos, a Békés Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya által megküldött
szakvéleményt megismerte és tudomásul vette.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenntartja korábbi döntését, mely
alapján a Varga Lajos Sportcsarnok üzemeltetésével 2012. szeptember 1 napjától megbízza a
Zöldpark Nonprofit Kft.
Határidő: 2012. július 31.
Felelős: Várfi András polgármester
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2. Napirendi pont
Belvíz VIII. ütem Konzorciumi Együttműködési Megállapodás Módosítás elfogadása
Várfi András polgármester felkérte Pardi László műszaki ügyintézőt az előterjesztés ismertetésére.
Pardi László elmondta, az elnyert Belvíz VIII ütem beruházás kapcsán éltünk az Áfa kompenzáció
lehetőségével, melyből adódóan megváltoztak a támogatási és önrész összegek. A 2012 évi
költségvetésben az önrész fedezetére 16 millió Ft lett elkülönítve, így a megemelkedett saját forrásra a
fedezet rendelkezésre áll.
Kérdés, észrevétel nem volt, a képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 9 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
420/2012. (VII. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a „Vízvédelmi fejlesztések
megvalósítása Kondoros, Gyomaendrőd, Kamut és Kétsoprony településeken” című, DAOP-5.2.1/A11-2011-0010 azonosító számú projekt megvalósítására létrejött konzorcium, konzorciumi
Együttműködési Megállapodás módosítását az alábbiak szerint:
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Konzorciumi Együttműködési Megállapodás
Módosítás aláírására.
-

1.

A Megállapodás 3.3 pont helyébe a következő lép:
Tag neve

Feladat

Gyomaendrőd

Megvalósíthatósági
Tanulmány
Közbeszerzés
Tervezési feladatok
Engedélyezési
dokumentumok
beszerzése
Ingatlan és ingatlanhoz
kapcsolódó vagyoni
értékű jog megszerzése
Projektmenedzsment
tanácsadás
Építési műszaki ellenőri
feladatok
Jogi szolgáltatások
Nyilvánosság biztosítása
Könyvvizsgálati
feladatok
Komplex területelőkészítés
A csapadék- és
belvízcsatorna-hálózat
építéssel közvetlenül
érintett, minőségi
paramétereiben

Gyomaendrőd
Gyomaendrőd
Gyomaendrőd

Gyomaendrőd

Gyomaendrőd
Gyomaendrőd
Gyomaendrőd
Gyomaendrőd
Gyomaendrőd
Gyomaendrőd
Gyomaendrőd

A feladatra jutó
elszámolható költség
összege
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A feladatra jutó támogatás
összege

381 000 Ft
1 270 000 Ft
4 456 609 Ft

342 900 Ft
1 143 000 Ft
4 010 948 Ft

240 000 Ft

216 000 Ft

178 435 Ft

160 592 Ft

1 016 000 Ft

914 400 Ft

1 524 000 Ft
470 045 Ft
193 040 Ft

1 371 600 Ft
423 041 Ft
173 736 Ft

470 044 Ft

423 040 Ft

508 000 Ft

457 200 Ft

1 899 460 Ft

1 709 514 Ft

Gyomaendrőd
Gyomaendrőd
2.

Kamut
Kamut
Kamut
Kamut

Kamut
Kamut
Kamut
Kamut
Kamut
Kamut
Kamut

Kamut
Kamut
3.

Kétsoprony
Kétsoprony
Kétsoprony
Kétsoprony

megromlott, a fejlesztés
által közvetlenül érintett
közúthálózati sávnak,
járda szakasznak és
kapubejáróknak az
eredetivel azonos
minőségben történő
helyreállítása
Keresztező közmű
kiváltások
Építési, vízépítési
munkák
Megvalósíthatósági
Tanulmány
Közbeszerzés
Tervezési feladatok
Engedélyezési
dokumentumok
beszerzése
Projektmenedzsment
tanácsadás
Építési műszaki ellenőri
feladatok
Jogi szolgáltatások
Nyilvánosság biztosítása
Könyvvizsgálati
feladatok
Komplex területelőkészítés
A csapadék- és
belvízcsatorna-hálózat
építéssel közvetlenül
érintett, minőségi
paramétereiben
megromlott, a fejlesztés
által közvetlenül érintett
közúthálózati sávnak,
járda szakasznak és
kapubejáróknak az
eredetivel azonos
minőségben történő
helyreállítása
Keresztező közmű
kiváltások
Építési, vízépítési
munkák
Megvalósíthatósági
Tanulmány
Közbeszerzés
Tervezési feladatok
Engedélyezési
dokumentumok
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559 816 Ft

503 834 Ft

89 606 318 Ft

80 645 686 Ft

381 000 Ft
1 270 000 Ft
4 456 609 Ft

342 900 Ft
1 143 000 Ft
4 010 948 Ft

240 000 Ft

216 000 Ft

1 016 000 Ft

914 400 Ft

1 524 000 Ft
470 044 Ft
193 040 Ft

1 371 600 Ft
423 040 Ft
173 736 Ft

470 045 Ft

423 041 Ft

609 600 Ft

548 640 Ft

769 783 Ft

692 804 Ft

190 500 Ft

171 450 Ft

62 314 860 Ft

56 083 374 Ft

381 000 Ft
1 270 000 Ft
4 456 609 Ft

342 900 Ft
1 143 000 Ft
4 010 948 Ft

240 000 Ft

216 000 Ft

Kétsoprony
Kétsoprony
Kétsoprony
Kétsoprony
Kétsoprony
Kétsoprony
Kétsoprony

Kétsoprony
Kétsoprony
4.

Kondoros
Kondoros
Kondoros
Kondoros

Kondoros
Kondoros
Kondoros
Kondoros
Kondoros
Kondoros
Kondoros

beszerzése
Projektmenedzsment
tanácsadás
Építési műszaki ellenőri
feladatok
Jogi szolgáltatások
Nyilvánosság biztosítása
Könyvvizsgálati
feladatok
Komplex területelőkészítés
A csapadék- és
belvízcsatorna-hálózat
építéssel közvetlenül
érintett, minőségi
paramétereiben
megromlott, a fejlesztés
által közvetlenül érintett
közúthálózati sávnak,
járda szakasznak és
kapubejáróknak az
eredetivel azonos
minőségben történő
helyreállítása
Keresztező közmű
kiváltások
Építési, vízépítési
munkák
Megvalósíthatósági
Tanulmány
Közbeszerzés
Tervezési feladatok
Engedélyezési
dokumentumok
beszerzése
Projektmenedzsment
tanácsadás
Építési műszaki ellenőri
feladatok
Jogi szolgáltatások
Nyilvánosság biztosítása
Könyvvizsgálati
feladatok
Komplex területelőkészítés
A csapadék- és
belvízcsatorna-hálózat
építéssel közvetlenül
érintett, minőségi
paramétereiben
megromlott, a fejlesztés
által közvetlenül érintett
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1 016 000 Ft

914 400 Ft

1 524 000 Ft
470 045 Ft
193 040 Ft

1 371 600 Ft
423 041 Ft
173 736 Ft

470 045 Ft

423 041 Ft

508 000 Ft

457 200 Ft

4 620 021 Ft

4 158 019 Ft

838 200 Ft

754 380 Ft

74 889 929 Ft

67 400 936 Ft

381 000 Ft
1 270 000 Ft
4 456 610 Ft

342 900 Ft
1 143 000 Ft
4 010 949 Ft

240 000 Ft

216 000 Ft

1 016 000 Ft

914 400 Ft

1 524 000 Ft
470 044 Ft
193 040 Ft

1 371 600 Ft
423 040 Ft
173 736 Ft

470 044 Ft

423 040 Ft

381 000 Ft

342 900 Ft

1 548 049 Ft

1 393 244 Ft

Kondoros
Kondoros

-

1.

2.

3.

közúthálózati sávnak,
járda szakasznak és
kapubejáróknak az
eredetivel azonos
minőségben történő
helyreállítása
Keresztező közmű
kiváltások
Építési, vízépítési
munkák

706 120 Ft

635 508 Ft

95 809 519 Ft

86 228 567 Ft

A Megállapodás 3.4 pont helyébe a következő lép
Tag neve
Gyomaendrőd
Gyomaendrőd
Gyomaendrőd
Gyomaendrőd
Gyomaendrőd
Gyomaendrőd
Gyomaendrőd
Gyomaendrőd
Gyomaendrőd
Gyomaendrőd
Gyomaendrőd
Gyomaendrőd
Gyomaendrőd
Gyomaendrőd
Kamut
Kamut
Kamut
Kamut
Kamut
Kamut
Kamut
Kamut
Kamut
Kamut
Kamut
Kamut
Kamut
Kétsoprony
Kétsoprony
Kétsoprony
Kétsoprony
Kétsoprony
Kétsoprony
Kétsoprony
Kétsoprony
Kétsoprony

Elszámolható költség

Támogatási összeg
381 000 Ft
1 270 000 Ft
4 456 609 Ft
240 000 Ft
178 435 Ft
1 016 000 Ft
1 524 000 Ft
470 045 Ft
193 040 Ft
470 044 Ft
508 000 Ft
1 899 460 Ft
559 816 Ft
89 606 318 Ft
381 000 Ft
1 270 000 Ft
4 456 609 Ft
240 000 Ft
1 016 000 Ft
1 524 000 Ft
470 044 Ft
193 040 Ft
470 045 Ft
609 600 Ft
769 783 Ft
190 500 Ft
62 314 860 Ft
381 000 Ft
1 270 000 Ft
4 456 609 Ft
240 000 Ft
1 016 000 Ft
1 524 000 Ft
470 045 Ft
193 040 Ft
470 045 Ft
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342 900 Ft
1 143 000 Ft
4 010 948 Ft
216 000 Ft
160 592 Ft
914 400 Ft
1 371 600 Ft
423 041 Ft
173 736 Ft
423 040 Ft
457 200 Ft
1 709 514 Ft
503 834 Ft
80 645 686 Ft
342 900 Ft
1 143 000 Ft
4 010 948 Ft
216 000 Ft
914 400 Ft
1 371 600 Ft
423 040 Ft
173 736 Ft
423 041 Ft
548 640 Ft
692 804 Ft
171 450 Ft
56 083 374 Ft
342 900 Ft
1 143 000 Ft
4 010 948 Ft
216 000 Ft
914 400 Ft
1 371 600 Ft
423 041 Ft
173 736 Ft
423 041 Ft

4.

-

Kétsoprony
Kétsoprony
Kétsoprony
Kétsoprony
Kondoros
Kondoros
Kondoros
Kondoros
Kondoros
Kondoros
Kondoros
Kondoros
Kondoros
Kondoros
Kondoros
Kondoros
Kondoros

508 000 Ft
4 620 021 Ft
838 200 Ft
74 889 929 Ft
381 000 Ft
1 270 000 Ft
4 456 610 Ft
240 000 Ft
1 016 000 Ft
1 524 000 Ft
470 044 Ft
193 040 Ft
470 044 Ft
381 000 Ft
1 548 049 Ft
706 120 Ft
95 809 519 Ft

457 200 Ft
4 158 019 Ft
754 380 Ft
67 400 936 Ft
342 900 Ft
1 143 000 Ft
4 010 949 Ft
216 000 Ft
914 400 Ft
1 371 600 Ft
423 040 Ft
173 736 Ft
423 040 Ft
342 900 Ft
1 393 244 Ft
635 508 Ft
86 228 567 Ft

A Megállapodás 3.5 helyébe a következő lép
Tag neve

1.
Gyomaendrőd
2.
Kamut
3.
Kétsoprony
4.
Kondoros

Önrész formája

Költségvetésből való forrás
elkülönítés – költségvetési
előirányzat
Költségvetésből való forrás
elkülönítés – költségvetési
előirányzat
Költségvetésből való forrás
elkülönítés – költségvetési
előirányzat
Költségvetésből való forrás
elkülönítés – költségvetési
előirányzat

Önrész összege

Részesedése a
projekt
elszámolható
költségéhez képest
(%)

10 277 276 Ft

2,7

7 390 548 Ft

2

9 087 689 Ft

2,4

10 846 543 Ft

2,9

A Megállapodás 10. pont 2. bekezdés „A projektet érintő, annak megvalósításához szükséges
közbeszerzési eljárásokat a konzorciumi tagok közös ajánlatkérőként bonyolítják le.
A kötelezettségvállalás közös beszerzés esetén is miden Tag részéről megtörténik.”
és 7. bekezdés „Tekintettel arra, hogy a Tagok közös ajánlatkérőként járnak el, így az egybeszámítási
szabályokat úgy kell alkalmazni, mintha egy ajánlatkérőről volna szó, azaz valamennyi konzorciumi
tag korábbi, az egybeszámítás szempontjából irányadó beszerzését figyelembe kell venni, és a közös
ajánlatkérőként megvalósítani kívánt közbeszerzési eljárásra alkalmazandó eljárásrendet ennek
megfelelően szükséges megállapítani a Kbt. vonatkozó rendelkezései alapján.” törlésre kerül.
Határidő: 2012. augusztus 17.
Felelős: Várfi András polgármester
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3. Napirendi pont
Európai Mobilitási Hét 2012.
Várfi András polgármester elmondta, a korábbi évekhez hasonlóan javasolt csatlakozni a 2012.
szeptemberében megrendezésre kerülő Európai Mobilitási Hét c. kampányhoz, melynek keretében
szeptember 21-én egy pénteki napon autómentes napot hirdetnének a városban, az elmúlt évhez
hasonlóan a városháza előtti útszakasz lezárásával. Jó lenne, ha ezen a napon minél többen gyalog,
vagy kerékpárral közlekednének.
Megkérdezte van e kérdés, észrevétel.
Hozzászólás nem volt, a képviselő-testület a döntési javaslatot egyhangú, 9 igen szavazattal támogatta,
és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
421/2012. (VII. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata csatlakozik 2012. szeptember 16. és 22. között
megrendezésre kerülő Európai Mobilitási Hét c. kampányhoz, melynek keretében
Gyomaendrődön autómentes nap megszervezésére kerül sor a „Mozdulj a jó irányba!”
jelmondattal összhangban 2012.szeptember 21-én.
A Képviselő-testület felhatalmazza Várfi András polgármestert az Európai Mobilitási Hét és
Autómentes Nap 2012. évi Kartájának aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2012. augusztus 1.
Felelős: Várfi András polgármester
4. Napirendi pont
Jelentés a 366/2012.(VI.28.) Gye.kt. hat (fekvőbeteg ellátással kapcsolatos jogorvoslat)
végrehajtásáról
Várfi András polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzőt az előterjesztés ismertetésére.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, a képviselő-testület a fenti számú határozatában megbízta a
Polgármester urat, hogy a törvényben biztosított felterjesztési joggal éljen az önkormányzat, hogy
településünk a fekvőbeteg szakellátás 3 szakrendelés tekintetében a gyulai Pándy Kálmán Kórházhoz
tartozzon, továbbá vizsgáltassa meg, hogy az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal IF 373419/2012. iktatószámú hirdetményben közzé tett érdemi döntésének felülvizsgálata jogszabálysértés
miatt lehetséges e?
A határozat végrehajtásaként az önkormányzat élt a felterjesztési jogával, és kérdéssel fordult a
döntéshozó felé, hogy mi indokolja azt az átcsoportosítást, hogy Gyomaendrőd a három fekvőbeteg
szakellátás tekintetében a gyulai kórházból átkerült az orosházi kórházhoz. A felterjesztési joggal
kapcsolatban válasz a mai napig nem érkezett. A döntéshozó határozatának jogi úton történő
megtámadásával kapcsolatban az önkormányzat szakvéleményt kért Dr. Varga Imre ügyvéd úrtól. Az
ügyvéd úr álláspontja az előterjesztés mellékletében olvasható. Ahhoz, hogy az ügyvéd úr végérvényes
állásfoglalást tudjon adni, be kellett szerezni a döntéshozó érdemi határozatát, mely az ÁNTSZ
honlapján nem volt olvasható. A határozat megküldését hivatalosan is kérték az ÁNTSZ-től, de ez a
mai napig nem érkezett meg. A határozatot átvizsgálva Ügyvéd úrnak az volt a véleménye, hogy
jogszabálysértés nem történt, a jogszabályban meghatározott eljárási rendben hozta meg az ÁNTSZ
Országos Tisztifőorvosi Hivatala a döntését, ennek megfelelően az Ügyvéd úr az eljárás során anyagi
és eljárási jogszabálysértést nem tapasztalt, nem észlelt. Ez amiatt lényeges, mert a határozattal
szemben csak jogszabálysértésre hivatkozással lehet jogorvoslati eljárást kezdeményezni.
Béres János képviselő hangsúlyozta, a fent említett képviselő-testületi döntésben arra hatalmazták fel
a Polgármester urat, hogy a város lakosságának érdekében tegyen meg mindent azért, hogy a
fekvőbeteg szakellátás a 3 szakrendelés tekintetében kerüljön vissza a gyulai kórházhoz.
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A Polgármester úr által az ÁNTSZ felé megküldött levelében azonban csak egy véleményezés kérelem
van arról, hogy miért került át Gyomaendrőd az orosházi kórházhoz. Véleménye szerint az ÁNTSZ
Országos Tisztifőorvosi Hivatala részéről nem fogjuk meg kapni a megnyugtató választ. Tudomása
szerint a Békés Megyei Kormányhivatal ÁNTSZ Tisztifőorvosi Hivatalához kellene kérelemmel
fordulni, megindokolva, hogy a város lakossága miért kéri, hogy a fekvőbeteg ellátás visszakerüljön
Gyulára. Elsődleges indok lehet a megközelíthetőség, közúton és tömegközlekedés tekintetében is
lényegesen nehezebb az Orosházára való eljutás, mint Gyulára.
Összegezve kérte, hogy a Polgármester úr és a Jegyző úr tegye meg a felterjesztést a megyei
Kormányhivatal ÁNTSZ Tisztifőorvosi Hivatalához.
Dr. Csorba Csaba jegyző megítélése szerint ahhoz a szervhez kell a felterjesztési joggal élni, aki ezt a
döntést meghozta. Ez a döntéshozó szerv az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatala, aki egyeztetett
azokkal a szervekkel, akik ebben az eljárásban jogosultak és kötelezettek véleményt mondani. A
döntéshozó szerv honlapján megjelenő alaphatározatban ezt az eljárási rendet az Országos
Tisztifőorvosi Hivatal ismerteti. Ebben az eljárási rendben az arra jogosult szervezetek nem emeltek
kifogást, sőt elfogadták azt, hogy a beteg ellátási jogosultsága nem sérül, nem lesz rosszabb. Ha ez a
felülvizsgálati kérelem fennáll, akkor meg kell kérdezni, mi az az ok, ami miatt Orosházát kijelölték.
Az alaphatározat indokolási részében, mind a szakmai, mind egyéb kérdések megfelelően kifejtésre
kerültek. Ha nincs megfelelő érv, vagy indok rendszer, akkor lehet jogorvoslati eljárást indítani, de sok
értelme nincsen. Ezért volt az a döntés a felterjesztési jogban, hogy először kérdezzék meg, mi az az
érvrendszer, ami alapján az ellátási rendszert megváltoztatták.
Béres János képviselő megjegyezte, bizonyára meg van az oka annak, hogy az Orosházi kórháznak
miért kellett Gyomaendrőd. Mindez többe fog kerülni a betegnek és az OEP-nek egyaránt, amikor az
utazási költséget vissza kell fizesse. Igen is tovább kell menni és nem megkérdezni, hanem kérni, hogy
Gyomaendrőd kerüljön vissza a régi helyére. Információi szerint Szarvas is fel van háborodva, hogy
Orosházához került, ezért próbál lépéseket tenni, hogy visszakerüljön, pedig km-ben Orosháza neki
sokkal közelebb van.
Arnóczi István János képviselő véleménye szerint, most olyan dolgon vitázik a képviselő-testület,
ami rajta kívül álló dolog. Van egy kormánydöntés, ami nem vette figyelembe a fent említett
tényezőket. Nem csak a Polgármester a Jegyző, hanem bár melyik képviselőtől is számon kérhető
lenne, hogy miért nem tesz meg mindent. Van e egyáltalán vétójogunk? Javaslattételi jogunk van, de
vétójogunk nincs. Az Államtitkár úr is megmondta, nincs vétójoga egyetlen önkormányzatnak sem.
Tudomása szerint a Szarvasiak tiltakozása annyit ért eddig, hogy majd december 31-ig felül fogják
vizsgálni a területi ellátási körzet besorolást.
Dr. Farkasinszky Erzsébet elöljáróban sajnálatát fejezte ki, hogy az ügy tárgyalásánál nincs jelen a
Tv, hiszen igen nagy szerepe lett volna a város lakóinak tájékoztatásában. A város lakói közül többen
megkeresték személyét és más orvos kollégáit, volt ÁNTSZ-es dolgozókat, azzal, hogy számukra az
ilyen jellegű területi ellátási kötelezettség besorolás nem biztos, hogy a legelőnyösebb.
Felszólalását semmiféle civil és egyéb szervezet nevében nem teszi, de mint Gyomaendrődi lakos, és
aki 15 éve ebben a rendszerben dolgozott, jól átlátja az itteni viszonyokat.
Habzda Irma volt ÁNTSZ-s dolgozó felkereste Polgármester urat és jelezte felé, hogy úgy érzi,
bizonyos szakellátás területében a város ellátása Orosházához fog kerülni. Polgármester úr akkor
ígéretet tett arra, hogy utána fog járni mindennek. Ezt követően az elmúlt testületi ülésen Béres János
képviselő úr megfogalmazta a lakosság kérését, miszerint az önkormányzat tegyen meg mindent
lépést, lehetőséget annak irányába, hogy a területi ellátási kötelezettség megváltozzon. Jogilag ez a
dolog rendben van, nem is jogi oldalról szeretnék ezt megtámadni. Tegnapi nap folyamán, telefonon
felhívta a Békés Megyei Kormányhivatalt, ahol az ÁNTSZ részéről dr. Csiszár Róbert jogásztól azt a
tájékoztatást kapta, - hogy egyeztetve Szócska Miklós államtitkár úr többszöri civil fórumon megjelent
ismertetésével, - a TEK nem egy kőbevésett szabály. A területi ellátási kötelezettség a lakosság
érdekében történik és messzemenően próbálják figyelembe venni a lakosság ellátási érdekét. Ezen
változtatni lehet, egyrészt mert valamelyest átjárható a szakellátás fekvőbeteg intézménye, másrészt a
meghozott döntés, lehet, hogy nem minden városnak, településnek a legoptimálisabb.
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Dr. Csiszár Róbert elmondása szerint, a lakosság kérésére Gyomaendrőd önkormányzata módosítási
kérelemmel élhet, és ennek megfelelően a megfelelő indokokat felsorolva, mind a kardiológia, mind a
gyermek fül-orr gégészet és az urológia is átrendezhető. Majd ők eldöntik, hogy ez egy kőbevésett
törvény, vagy nem.
A város lakossága évek óta Gyulára jár, fő úton és vasúton is megközelíthető, az út rövidebb, rövidebb
az utazási idő, az átszállás is kevesebb. Az Orosházára való járás nagyobb teher lenne a betegre, az
OEP-re, ezen keresztül az államra, és a hozzátartozókra is.
Ezt követően összehasonlításként ismertette a Gyomaendrőd –Orosháza és a Gyomaendrőd- Gyula
megközelíthetőségének paramétereit tömegközlekedéssel (vasúton és autóbuszon) illetve közúton,
személygépkocsival, illetve mentővel, betegszállítóval. Az adatok is alátámasztják, hogy Orosháza
megközelíthetősége mind anyagilag, mind pedig a km-t és menetidőt tekintve sokkal nagyobb terhet ró
a betegre, a hozzátartozókra és az államra.
Összegezve: amennyiben az önkormányzat megírja módosítási kérelmét, úgy elképzelhető, hogy a
területi ellátási kötelezettséget újra fogják tárgyalni. Lehet, hogy nem fogják módosítani, de legalább
az önkormányzat megtett mindent ennek érdekében, ami kötelessége.
Megjegyezte, hogy a Gyulai urológiai osztálynak meg van a kapacitása, hogy felvállalja a
Gyomaendrődi betegeket. A gyermek fül-orr gégészeti betegeket pedig most is Békéscsabára járnak
műtétre. A kardiológia vonatkozásában sajnos Gyulán elég kevés az ágyszám. A Békéscsabai
kardiológiai ágyszámot lecsökkentették, - 20 ágyszámmal kell megoldani ennek a területnek a
kardiológiai szakellátását.
Végezetül megjegyezte, hogy az ÁNTSZ –től kapott információ szerint a Polgármester úr által feléjük
megküldött levében semmiféle területi ellátási kötelezettség módosítására irányuló kérdés, kérés nem
volt. A város lakói részéről viszont a kérés nem az volt, hogy jogilag vizsgálják meg, mit tudnának
tenni, hanem, hogy a Polgármester úr tegyen meg minden lehetséges lépést a TEK módosítása
érdekében.
Arnóczi István János képviselő hozzáfűzte, a tegnapi napon az Egészségügyi államtitkár úgy
nyilatkozott, hogy december 31-ig a területi ellátási kötelezettséget felül fogják vizsgálni, addig
azonban kőbevésett.
Várfi András polgármester hangsúlyozta, a Jegyző úr jogszerűen járt el, amikor az ÁNTSZ Országos
Tisztifőorvosi Hivatalának a levelet megfogalmazta, személye pedig jogszerűen járt el, amikor aláírta.
Dr. Farkasinszky Erzsébet ismételten hangsúlyozta, megítélése szerint valamennyi képviselőnek, a
Polgármester úrnak és a Jegyző úrnak is az a kötelessége, hogy a város lakói jobb pozícióba
kerülésének érdekében, azok kérésére, kérelmet fogalmazzanak meg a területi ellátási kötelezettség
felülvizsgálata érdekében. December 31-ig lehetőségük, és kötelességük, hogy ennek változtatására a
szükséges lépéseket megtegyék.
Dr. Csorba Csaba jegyző reagálva elmondta, december 31-ig ez egy képlékeny állapot, és ahhoz,
hogy ezzel a képlékeny állapottal élni lehessen, meg kell hallgattatni a másik felet is - hogy
elmondhassa, okait, érveit, mi miatt került ez a három fekvőbeteg szakellátás Orosházára. A
közreműködő szakértői vélemények szerint ez az ellátás a település egészségügyi ellátására nem
hátrányosabb. Amennyiben a döntéshozó szerv nem tud megfelelő érvrendszert felsorakoztatni, és 30
napon belül nem ad választ, úgy lehet kezdeményezni a besorolás megváltoztatását.
Szükséges azonban tudni, hogy az urológiai szakellátást Gyula nem fogadja, ezért került Orosházára.
Hivatalosan pedig gyermek fül-orrgégészeti szakellátás nincs Békéscsabán. Éppen emiatt is szükséges
meghallgatni a másik felet, hogy az fejtse ki véleményét, és ha december 31-ig valóban olyan a
helyzet, akkor lehet kezdeményezni az ellátás megváltoztatását. Mindebben legproblémásabb a
szokásjog, szokásjog alapján viszont az egész közigazgatási és szociális ellátási rendszert nem lehetne
megváltoztatni, éppen ezért meg kell vizsgálni azokat a tényeket, amelyeket a döntéshozó szervezetek
fel tudnak sorakoztatni.
Fontos még hangsúlyozni, hogy sem a jelenlegi sem az új önkormányzati törvényben a fekvőbeteg
ellátás tekintetében a települési önkormányzatnak feladata és hatásköre nincs, ezért javasolják a
felterjesztési joggal való élés lehetőségét.
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Poharelec László képviselő egyetértett Farkasinszky doktornő javaslatával, a levél kerüljön
megfogalmazásra és elküldésre a Békés Megyei Kormányhivatal illetékesei felé, ezzel eleget téve a
városlakók kérésének. A döntés nem a mi kezünkben van, a mi dolgunk annyi, hogy a város lakóinak
érdekében kérjük, hogy a három szakellátás tekintetében a város kerüljön vissza a régi helyére.
Amennyiben a kérésünkre nemleges választ kapunk, az ellen nem tudunk mit tenni, de amit tudtunk
azt megtettük.
Javasolta, hogy adják meg a felhatalmazást a Polgármester úrnak a levél megírására, elküldésére.
Arnóczi István János képviselő a maga részéről sokkal nagyobb problémának tartaná, ha a Városi
Egészségügyi Intézményt, a járóbeteg szakellátást, veszítené el a város, mert akkor minden
egészségügyi ellátásért 20 km kellene utaznia a város lakosságának.
Várfi András polgármester javasolta a vita lezárását. A beterjesztett döntési javaslatot, - amely szerint
a jelentést tudomásul veszik,- javasolta Poharelec képviselő úr javaslatával kiegészíteni, hogy
hatalmazzák fel a Polgármestert, hogy járjon el annak érdekében, hogy településünk a fekvőbeteg
szakellátás 3 szakrendelés tekintetében ne Orosházához tartozzon.
Dr. Farkasinszky Erzsébet reagált Jegyző úr hozzászólására, miszerint az Orosházi Kórház urológiai
szakrendelése nem hajlandó fogadni a gyomaendrődi betegeket. Személyesen olvasta az Orosházi
Kórház urológus főorvosának levelét, és el is mondta, hogy neki meg van a kapacitása ennek a
területnek az urológiai fekvőbeteg ellátási hátterére.
Megítélése szerint senkiben nem merülhet fel az, hogy ne írjanak meg egy olyan levelet, ami a mi
pozíciónkat javítaná. Ha egy levél megírásával van egy kis remény, lehetőség, nagy balgaság volna a
város érdekében nem meglépni.
Ami a járóbeteg szakellátást illeti, érdemes lenne megnézi, hogy a szakrendelő elszámolásában
mennyi volt a megtakarítása, - igen-igen csekély, tudomása szerint nulla. A gépek javítása, eszközök
beszerzése olyan nagy anyagi terhet ró majd a fenntartó önkormányzatra, amit ebben a szűkös anyagi
helyzetben meg tudnak e majd finanszírozni. Ha a járóbeteg szakellátás év végére rendelkezni fog
pénzmaradvánnyal, amiből ezeket a költségeket lehet majd fedezni, és önfenntartó lesz az intézmény,
mint a Gedei doktornő idejében, abban az esetben biztos, hogy egyetlen képviselőnek sem lesznek
aggályai a járóbeteg szakellátás visszaigénylésének tekintetében.
Várfi András polgármester lezárta a vitát, és javasolta határozatban rögzíteni, miszerint
366/2012.(VI.28.) Gye.kt. határozat végrehajtására tett intézkedésről szóló jelentést tudomásul veszik,
ugyanakkor felhatalmazzák Várfi András polgármestert, hogy módosítási kérelmet terjesszen elő a
Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve felé és kezdeményezze a
területi ellátási kötelezettség megváltoztatását, hogy a Gyomaendrődi fekvőbeteg szakellátás 3
szakrendelés tekintetében ne az Orosházi Kórházhoz tartozzon.
A képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatta, és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
422/2012. (VII. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 366/2012.(VI.28.)
Gye.kt.határozat végrehajtására tett intézkedésről szóló jelentést tudomásul veszi.
Ezzel egyidejűleg felhatalmazza Várfi András polgármestert, hogy módosítási kérelmet
terjesszen elő a Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve felé
és kezdeményezze a területi ellátási kötelezettség megváltoztatását, hogy a Gyomaendrődi
fekvőbeteg szakellátás 3 szakrendelés tekintetében ne az Orosházi Kórházhoz tartozzon.
Határidő: 2012. szeptember 27.
Felelős: Várfi András polgármester
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Bejelentések
Várfi András polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy megtörtént a szakmai értékelés az
önkormányzat ajánlatkérő által a Gyomaendrőd szennyvíztisztító telepének korszerűsítése című KEOP
projekttel kapcsolatos PR feladatok ellátása tárgyban lefolytatásra kerülő beszerzési eljárásnak. Az
ajánlati felhívásra 3 ajánlat érkezett, azok értékelése megtörtént, az önkormányzat megbízásából
Beleznai Róbert hivatalos közbeszerzési tanácsadó által. A nyertes ajánlattevő kiválasztása a
Polgármester hatáskörébe tartozik.
A beérkezett és érvényes ajánlatok elbírálása az ajánlati felhívásnak megfelelően a legalacsonyabb
összegű ellenszolgáltatás kiválasztásának szempontja alapján történt. A legalacsonyabb összegű
ajánlatot a PI AQUA Kft-t tette.
Kérdés, észrevétel a képviselők részéről nem volt, a tájékoztatót egyhangú 9 igen szavazattal
elfogadták és az alábbi határozatot hozták:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
423/2012. (VII. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja Várfi András polgármester tájékoztatását a
szakmai értékelés Gyomaendrőd Város Önkormányzata ajánlatkérő által a Gyomaendrőd
szennyvíztisztító telepének korszerűsítése című KEOP -1-.2.0/09-11-2011-0055 jelű projekttel
kapcsolatos PR feladatok ellátása tárgyban lefolytatásra kerülő beszerzési eljárásról.
Lightvision Media Solutions Kft ajánlata nem felelt meg az ajánlati felhívásban foglaltaknak.
PR’INCENT Kommunikációs Iroda és a PI AQUA Kft ajánlata érvényes és megfelelt az
ajánlati felhívásban foglaltaknak.
A beérkezett és érvényes ajánlatok elbírálása az ajánlati felhívásnak megfelelően a
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás kiválasztásának szempontja alapján történt. A
legalacsonyabb összegű ajánlatot a PI AQUA Kft-t tette.
A képviselő-testület felhatalmazza Polgármestert a szerződés megkötésére.
Határidő: azonnal
Márjalaki József képviselő jelezte, hogy az önkormányzati törzsvagyon felülvizsgálatára létrehozott
3 fős ad-hoc bizottság technikai okok miatt az augusztusi képviselő-testületi ülésre nem tudja a vagyon
felülvizsgálatáról a beszámolót teljesíteni, ezért kéri, hogy azt napolják el a szeptember havi ülésre.
Poharelec László képviselő nem értett egyet az elnapolással. A vagyon felülvizsgálatát minél előbb el
kell végezni, azt nem kellene halogatni.
Márjalaki József képviselő, bejelentette, lemond az ad-hoc bizottság elnöki megbízatásáról, azt átadja
Betkó József képviselő társának.
Betkó József képviselő véleménye szerint a mai rendkívüli testületi ülés után a bizottság össze tudna
ülni, hiszen annak minden tagja jelen van, sok mindenről tudna dönteni, melyhez felajánlotta
segítségét.
Véleménye szerint Márjalaki József jól végzi munkáját, nem kellene lemondani a bizottság elnöki
tisztségéről.
Márjalaki József képviselő elfogadhatónak tartotta a fenti véleményt.
Várfi András polgármester szintén egyetértett, lényeges lenne, hogy minél előbb látnák az
önkormányzat vagyoni helyzetét, a vagyontárgyak közül mivel mit lehet tenni.
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Javasolta határozatban rögzíteni, miszerint az önkormányzati törzsvagyon felülvizsgálatára létrehozott
3 fős ad-hoc bizottság a mai napon megtartja ülését, megteszi javaslatát az önkormányzati
ingatlanvagyon besorolásának módosítására.
A képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta, és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
424/2012. (VII. 31.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete kezdeményezi, hogy az önkormányzati törzsvagyon
felülvizsgálatára létrehozott 3 fős ad-hoc bizottság a mai napon tartsa meg ülését és tegye meg
javaslatát az önkormányzati ingatlanvagyon besorolásának módosítására.
Határidő: 2012. július 31.
Felelős: Márjalaki József bizottsági elnök
További bejelentés, hozzászólás nem volt a Polgármester megköszönte a jelenlétet és a rendkívüli
ülést bezárta.
K. m. f.

Várfi András
Polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

Iványi Lajosné
hitelesítő

Fülöp Zoltán
hitelesítő
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A jegyzőkönyv hitelesítése és a Békés Megyei Kormányhivatalnak történő megküldését
követően érkezett Dr. Farkasinszky Erzsébet részéről a 4. napirendi ponthoz történő
hozzászólásával kapcsolatos módosítási kérelem, mely a továbbiakban a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.

