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A jegyzőkönyv file: 09aug27a.jkv 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
A Testület neve:   Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület 
                                                                                                                                                                               
Dátum: 2009. augusztus 27.  Rendkívüli ülés 13.05 
 
Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme  
 

Testületi névsor:  
  
 Képviselő Voks Frakció 
 
1. Dr. Várnai László polgármester 1   MSZP 
2.  
3.  
4. Csáki László 1   MSZP 
5. Dózsa Tamás Károly  1 FIDESZ-KDNP 
6. Halász Balázs  1 FIDESZ-KDNP 
7. Horváth Etelka  1   MSZP 
8. Horváth Mihály 1 
9. Hunyadi Péter 1 FIDESZ-KDNP 
10.   
11.  
12. Dr. Komáromi Szilárd 
13. Kószó János 1   MSZP 
14. Dr.Krammer Balázs 1 FIDESZ-KDNP 
15. Máté Lajos 1 FIDESZ-KDNP 
16.  
17. Dr. Nagy Lajos   1 
18. Pajor Kálmán 1 FIDESZ-KDNP 
19.   
20.  Szabó Károly  1   MSZP 
21. Dr. Szász Éva  1 
22. Szilágyi Pál Ferenc 1 FIDESZ-KDNP 
23. Váradi Krisztián 1   MSZP 
24.  Vízkeleti Szabolcs Zsolt 1   MSZP 
 
 (  18  fő  75% ) 
 
Távolmaradását bejelentette: 
 
1. Lukács László alpolgármester  1 FIDESZ-KDNP 
2. Aradszky Lászlóné  1 FIDESZ-KDNP 
3. Jekő Attila  1   MSZP 
4. Jerémiás Béláné  1 FIDESZ-KDNP 



5. Dr. Nagy András Péter  1 FIDESZ-KDNP 
6. Soós Árpád  1 FIDESZ-KDNP 

( 6 fő 25% ) 
 
 Dr. Ferenczi Mária Jegyző 
 Kristóf Andrea Szervezési Főosztály osztályvezető 
 László Mária  Pénzügyi  és Városfejlesztési főosztályvezető 
 
 Dr. Romhányi Zoltán Semmelweis Halasi Kórház Nonprofit Kft. 
  ügyvezetője 
 Dr. Lengyel János orvosigazgató  
 
Dr. Várnai László polgármester:  
 
Köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a megválasztott 24 képviselő közül jelen 
van 18 fő, az ülés határozatképes, így megnyitja azt.  
 
A mai napon arról kell dönteniük, hogy vagyonkezelésbe adják-e a kiskunhalasi kórházat. 
Ingyenes vagyonkijelölésről van szó, amit szerződésben kell rögzíteni. Ez képviselő-testületi 
hatáskör.  
A Megyei Egészségpénztár (továbbiakban: MEP) keddi napon érkezett megkeresése miatt volt 
szükség a rendkívüli ülés összehívására. Ha ma délután megérkezik a szerződés a MEP-hez, 
akkor szeptember 1-jével finanszírozási szerződés kötődhet a kórházzal. 
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Dózsa Tamás Károly és Kószó János képviselőket. 
 
Célszerűség és szükségszerűségi okból szétbontották és külön szerepel a két szerződés az 
előterjesztés mellett. 
 
Javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó szerint. 
 
Észrevétel nem lévén, javasolja a képviselő-testületnek a napirend megállapítását. 
 
 

Kérdések 
 

Hozzászólások 
 
 
 
No: 1  
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 Szavazás: Nyílt  >1010< Egyszerű 
 Ideje:2009.08.27 13:09:13 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               16 100.00%   66.67% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               16 100.00%   66.67% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 8     33.33% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
 
NAPIREND: 
 
Napirend tárgya:       Napirend előadója: 
 
1.) A Semmelweis Halasi Kórház Nonprofit Kft.-vel   Dr. Várnai László 

kötendő Egészségügyi Vagyonkezelési és    polgármester 
Ellátási Szerződés megkötése. 

 
 

00001 Új napirendi pont 
 
 
1./ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
Napirend tárgya: A Semmelweis Halasi Kórház Nonprofit Kft-vel kötendő Egészségügyi 
Vagyonkezelési és Ellátási Szerződés megkötése. 
 
Írásos előterjesztés mellékelve. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
A képviselő-testületnek arról kell döntést hoznia, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő, a 
szerződésben megnevezett helyrajzi szám alatti ingatlanokat, a megjelölt kivételekkel, 
egészségügyi ellátás céljából a kórház rendelkezésére bocsátja és vagyonkezelési jogot alapít. 
A mai napon kapott levelet a felszámoló biztostól, melyben 2009. augusztus 31-től a mostani 
működtető felmondja ezt a vagyonkezelői jogot. A képviselő-testület megbízásából az 
önkormányzat részéről még júliusban felmondta a vagyonkezelői jogot. Az ingatlan és a hozzá 
kapcsolódó ingóságok augusztus 31- től kerülnek el a korábbi és szeptember 1-jével kerülnek 
át a mostani működtetőhöz. A MEP miatt már ma el kell fogadni az előterjesztést, attól 
függetlenül, hogy hivatalosan augusztus 31-én száll vissza a vagyonkezelői jog.  
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A tételes leltár a holnapi és a hétfői nap folyamán történik meg. A felszámoló biztos akkor 
tartózkodik Kiskunhalason. A vagyonkezelői szerződésben említett melléklet az ingóságokról 
hétfőn alakul ki.  Utólag csatolják be az átadás-átvételi jegyzéket. Szeptember 1-jével lép 
hatályba. 
 
A tegnapi napon 3-4 órán át egyeztetett a jegyző jogászokkal és a kórház vezetésével az 
anyagban szereplő szerződésekről. A jelenlegi egy pontosított anyag, ami mindenben megfelel 
a kórháznak. Nem teljesen ugyanaz, mint a HospInvest Zrt.-vel kötött szerződés különösen a 
hatáskörök tekintetében. Nem ugyanaz a vagyon kerül át a kórházhoz, mint ami annak idején 
a HospInvest Zrt.-hez. Kivételt képeznek a Magyar utcában bizonyos területsávok, az óvoda 
területe . Az egészségügyi ellátáshoz szükséges ingatlanok kerülnek át ingyenesen. 
 

Kérdések 
 
 
Szabó Károly képviselő: 
 
Dr. Romhányi Zoltán ügyvezetőtől kérdezi, hogy a jelenlegi működés mellett a kórház 
megfelel-e a minimálfeltételeknek a dolgozói létszám tekintetében, vagy terveznek 
létszámbővítést?  
A 7 ha átadásra kerülő területben benne foglaltatik-e a mozgássérültek volt intézete, vagy a 
város rendelkezhet vele? 
Ha egy egészségügyi szolgáltatással foglalkozó cég vagy orvoscsapat saját felszereléssel 
jelentkezne, hogy itt szeretnék folytatni a tevékenységüket, akkor be tudják-e fogadni?  
 
Pajor Kálmán képviselő: 
 
Az Ellátási Szerződés II. fejezet 10. pontját javasolja kiegészítené azzal, hogy nemcsak a 
károkért, hanem a követelésekért sem felel a Szolgáltató. Véleménye szerint a két kifejezés két 
különböző kategória. Jogász véleményét kéri. 
Ugyancsak az Ellátási Szerződés IV. fejezet 3.1. pontjával kapcsolatban kérdezi, hogy nem túl 
hosszú idő-e a megjelölt 6 hónap? 3 hónap megjelölését elfogadhatóbbnak tartaná. 
Az V. fejezetben az Általános rendelkezések 1./ pontjának elején még a szerződő felek 
kifejezést használják, ugyanakkor a végén már csak az információnak az önkormányzat 
részéről történő elhallgatása minősül súlyos szerződésszegésnek. Véleménye szerint az 
információ bármelyik szerződő fél részéről történő elhallgatása annak kell, hogy minősüljön. 
A Vagyonkezelési Szerződés III. fejezet 10./ és 12./ bekezdése nincs ellentmondásban 
egymással? Az egyik szerint az ingóságok pótlása az önkormányzattal egyeztetett eljárási 
rend szerint történik, a másik szerint pedig a vagyonkezelő kötelezettsége. Milyen esetben az 
vagyonkezelő és milyen esetben az önkormányzat kötelessége? 
 
Hunyadi Péter képviselő: 
 
Kabinetülésen volt-e egyeztetve a szerződéstervezet? 
Véleményes szerint a Magyar utcai óvoda parkolója is szerepelhetne a Vagyonhasználati 
Szerződés III. fejezetének 1./ pontjában, amennyiben ez lehetséges. 
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Halász Balázs képviselő: 
 
A FIDESZ- KDNP frakció többi tagja igazoltan van távol. Van aki külföldön tartózkodik, míg 
mások hivatalos ügyben vannak távol. 
Az Ellátási Szerződés II. fejezet 4./ pontja szerint a szolgáltató jogosult az emelt szintű 
ellátások esetében, a közfinanszírozáson túlmenően térítést kérni. Szabályozott-e, hogy 
mekkora összeget kérhetnek ezért? A lakosság tájékoztatását kéri a változásokról, hogy az 
emberek tudják miért kell fizetni. 
Egyetért Hunyadi Péter képviselővel abban, hogy most rendezzék a Magyar utcai parkoló 
sorsát. A Rendezési Tervben egyébként is szerepel a Magyar utca szélesítése. 
 
Dózsa Tamás Károly képviselő: 
 
Dr. Romhányi Zoltán ügyvezető igazgatótól és Dr. Lengyel János orvosigazgatótól kérdezi, 
hogy tervezik-e a szemészeti ellátás fejlesztését? 
A gyógyításhoz szükséges eszközök beszerzésén kívánnak-e változtatni a jövőben? 
 
Dr. Romhányi Zoltán Semmelweis Halasi Kórház Nonprofit Kft. ügyvezetője: 
 
Rendelkeznek a működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel. Orvoshiány van náluk 
is, de működőképesek. Van olyan orvos, aki kétnaponta ügyel. Törekszenek az orvosok számát 
növelni. Erre a létszámra kapták meg múlt hét szerdán a működési engedélyt. 
Nem lesz szerződésük, ha nem érnek ma délután 14:30-ra a MEP-hez és nem kapnak 
finanszírozást szeptember 3-án. 200 millió Ft-ról van szó. 
Az önkormányzat 100%-os arányban tulajdonos. Új eszközök beszerzése, csak az 
önkormányzat jóváhagyásával lehetséges.  
Térítési szabályzatuk van, ami nyilvános és megismerhető. A Gondozási Központtal 
ellentétben az OEP finanszírozott ellátásra nem szedhetnek térítést. Jogszabály határozza 
meg az elkérhető gondozási díj mértékét is.  
A szemészeti ellátás újraindult, ebben a hónapban 70 beteget láttak el, a következő hónapra 
110 előjegyzés van. Szerződést kötöttek a Medicountor-ral és a Premedpharma-val. 
Több megkeresést kapnak, amiben az eszközök további lízingelését ajánlják fel. Sok eszköz 
felajánlott értéke jóval magasabb, mint egy új eszköz értéke, hiszen még a tőketartozás 
törlesztése nem történt meg a korábbi befektető részéről. Ezeket az eszközöket nem lízingelik 
tovább, mivel ugyanilyen áron új eszközöket kívánnak beszerezni. 
 
Dr. Lengyel János orvosigazgató: 
 
Szeptember 1-jével negatív irányba változik a finanszírozás a szemészeti ellátás esetén. 
Megpróbálnak olyan tevékenységeket, beavatkozásokat találni és alkalmazkodni, melyek 
gazdaságosan végezhetők. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Pajor Kálmán képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy augusztus 31. minden 
vonatkozásban határnap. Orvosi műhibánál, vagy bármiféle károkozásnál előfordulhat, hogy 
augusztus 29-én kezdődik és a hatása később jelentkezik, ezért kell itt szerepeltetni. 
Egyebekben augusztus 31-én megszűnik a mostani szolgáltató tevékenysége. Felszámolási 
eljárásban van. Ettől kezdve követelések nem merülhetnek fel az új szolgáltatónál. 
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Az ellátás romlásának észlelésére meghatározott 6 hónap a szakmában elfogadott, ezért 
kötöttek ki ennyi időt. Véleménye szerint értelmetlen rövidebb időt meghatározni. Az 
önkormányzat bármikor beavatkozhat, mint tulajdonos. Nem lenne szerencsés szakmai 
kérdésekbe az önkormányzatnak beleszólnia. 
 
Dr. Lengyel János orvosigazgató: 
 
A meghatározott 6 hónap alatt történhetnek olyan finanszírozási változtatások, amelyek 
rövidtávon negatív hatásúak. Ezt észlelhetik akár bevétel-, teljesítmény-, vagy esetszám-
csökkenésként is. Szükség van egy olyan időszakra, amikor ezek a változások kiegyenlítődnek. 
Nem biztos, hogy a menedzsment hibájából következik be az említett csökkenés, vannak tőlük 
független változások is. Az Országos Egészségpénztár (későbbiekben: OEP) folyamatosan 
arra törekszik, hogy minél több forrást elvonjon az intézményektől. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Az ingóságok beszerzésével kapcsolatos kérdésre válaszolva elmondja, hogy egyértelműen a 
vagyonkezelő feladata az ingóságok beszerzése, előzetesen egyeztetve az önkormányzattal. 
 
Nem egyeztettek Kabinetülésen a szerződéstervezetekről, mert kedden délután kapták meg az 
anyagot és a tegnapi nap folyamán pontosították, hogy a kórháznak, az önkormányzatnak és a 
MEP-nek is megfeleljen. Olyan szövegre van szükség, ami alkalmas a kellő joghatás 
kiváltására, ami itt maga a finanszírozási szerződés.  
 
A Magyar utcai parkolóra vonatkozó kérdésekre válaszolva elmondja, hogy nem minden 
területrész kerül át a Vagyonkezelési Szerződésben. Kizárólag azoknak a vagyonkezelői 
jogoknak a megállapításáról szól a szerződés, amik ahhoz kellenek, hogy az egészségügyi 
ellátást biztosítani tudják. A többi területtel kapcsolatos kérdést a későbbiekben tisztázzák.  
 
A mozgássérültek volt intézete nem szerepel a szerződésben. Emlékezete szerint már a korábbi 
szerződésben sem volt benne. 
 

Hozzászólások 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
További észrevétel nem lévén a vitát lezárja és javasolja a képviselő-testületnek a határozati 
javaslat elfogadását. 
 
No: 2  
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 Szavazás: Nyílt  >1011< Minősített 
 Ideje:2009.08.27 13:33:38 
 
 Eredménye         Voks:  Szav%  Össz% 
 
 Igen               18 100.00%   75.00% 
 Nem                 0     0.00%     0.00% 
 Tartózkodik                 0     0.00%     0.00% 
 
 Szavazott               18 100.00%   75.00% 
 Nem szavazott                 0       0.00% 
 Távol                 6     25.00% 
 
 Össz.:               24 100.00% 100.00% 
Határozat Elfogadva 
Határozat:  
 
 
211/2009. Kth. 
Halasi Kórház Non-profit Kft. alapító okiratának módosítása. 
 

H a t á r o z a t 
 
1./ Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Semmelweis Kórházban végzett folyamatos 
betegellátás érdekében, az önkormányzat egészségügyi ellátási kötelezettségébe tartozó 
egészségügyi közszolgáltatást 2009. szeptember 01. napjától a Semmelweis Halasi Nonprofit 
Kórház Kft-vel végzi. 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti Ellátási Szerződés megkötésére 
felhatalmazza a polgármestert. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
2./ A Kiskunhalas Város Képviselő-testület az 1./ pontban meghatározott egészségügyi 
közszolgáltatás végzésének biztosítására a Kiskunhalas, Dr. Monszpart László u. 1. szám 
alatti (2264/8 hrsz.) és a Kiskunhalas, Magyar u. 16. szám alatti (2264/1 hrsz.) ingatlanokra 
kijelölésre alapított ingyenes vagyonkezelői jogot biztosít. 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti Egészségügyi Vagyonkezelési 
Szerződés megkötésére felhatalmazza a polgármestert. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Várnai László polgármester 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Az ülést követően azonnal aláírja az előbbiekben elfogadott szerződéseket, amit faxon 
továbbítanak a MEP-hez. Dr. Romhányi Zoltán ügyvezető igazgató és Dr. Lengyel János 
orvosigazgató viszi személyesen az eredeti példányokat. 
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Dr. Komáromi Szilárd képviselő (ÜGYREND): 
  
Kéri, hogy a személyes adatok védelme érdekében a Halasi Tükörben megjelenő „A Város 
Háza” c. mellékletben ne szerepeljen Dr. Romhányi Zoltán ügyvezető adószáma. 
 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Az Ellátási Szerződés és a Vagyonkezelési Szerződés nem kerül kihirdetésre, csak a képviselő-
testületi határozat. 
 
Más napirend nem lévén, megköszöni a jelenlévők részvételét és a rendkívüli képviselő-
testületi ülést befejezettnek nyilvánítja. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 

(: Dr. Várnai László :)      (: Dr. Ferenczi Mária :) 
      polgármester          jegyző 
 
 

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők: 
 
 

 
 
 
 
 
 
(: Dózsa Tamás Károly :)      (: Kószó János :) 
 
 
 
A képviselő-testületi ülés befejezésének időpontja: 13:36:02 


	A tételes leltár a holnapi és a hétfői nap folyamán történik meg. A felszámoló biztos akkor tartózkodik Kiskunhalason. A vagyonkezelői szerződésben említett melléklet az ingóságokról hétfőn alakul ki.  Utólag csatolják be az átadás-átvételi jegyzéket. Szeptember 1-jével lép hatályba.
	H a t á r o z a t

