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Gyovai István polgármester:
Nem hiszi, hogy többet érdemes várni.
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 15 fő képviselőből jelen van 2
fő, így az ülés nem határozatképes.
Köszönti a megjelent érdeklődőket, a Halasmédia munkatársait, akik jelen vannak a mai
napra, 8 órára összehívott ülés kezdetén..
Mindenki számára ismert, hogy ez év áprilisában egyetlen közlésben a kórház részéről
egyértelművé vált, hogy az orvosi ügyeletüket a kórházból ki kell hozniuk. Első lépésben a
felnőttorvosiról volt szó, később mindként ügyeletről. Megint később megváltozott a kórház
álláspontja, s a gyermekorvosi ügyelet helyben maradhatott. Azután újabb fejleménnyel
megint a két ügyeletről beszéltek. Legutolsó helyzetben a gyermekorvosi ügyeleti rendelő
maradhatott, a felnőttorvosi nem. Az elmúlt hosszú hónapokban számtalan helyzet volt ezzel
kapcsolatban, mondhatni, hogy folyamatosan változott. Ennek megfelelően a maga és a
hivatal munkatársai részéről számos felmérést, helyszínelést végeztek, s különböző
javaslatokat állítottak elő. Az elmúlt hónapokban számos alkalommal látható volt ez a
nyilvánosság számára is.
A kórház számára elfogadható szeptember végi dátumot október 14-re sikerült módosítaniuk.
Ez e hét hétfője volt, amikor a kórház területét a felnőttorvosi ügyeletnek el kell hagynia.
Október 14-re készült a rendszer olyannyira, hogy a többször ismertetett tízemeletes épület
alatti, korábbi orvosi rendelőt felújították, s különböző technikai módosítások történtek annak
érdekében, hogy hétfő reggel ez a költözés megtörténhessen. A kórház részéről az álláspont a
végsőkig változatlan volt.
Múlt hét péntek reggel, a rendkívüli testületi ülésen dr. Skribanek Zoltán előterjesztésére a
képviselő-testület többsége megszavazta azt, hogy Fülöp Róbert alpolgármester ennek az
orvosi ügyeletekkel kapcsolatos tevékenységeknek a felelőse, végrehajtója legyen. A feladatok
a képviselő-testület részéről átadásra kerültek.
Az egy nappal korábban megjelent orvosi ügyeleti résztvevők nyílt levelével kapcsolatban
történt egy meghívás, amelyen orvosi ügyeleten résztvevők nagy többsége, emlékezete szerint
10 fő jelen is volt. Ennek keretében tájékoztatás hangzott el a kialakult helyzetről. A hétvégén
láthatóan ismét események történtek. Többek beszámolója szerint dr. Skribanek Zoltán
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sokszoros telefont bonyolított le a kórház vezetésével, az ügyeletben résztvevő orvosokkal
annak érdekében, hogy helyben maradhasson a felnőttorvosi ügyelet.
A péntek délelőtti állapot, amikor a képviselő-testület elfogadta Alpolgármester úr
megbízását, arra utalt, hogy várhatóan a kórház területén belül marad az orvosi ügyelet,
várhatóan a jelenlegi helyén. Ezzel kapcsolatban lényegében semmilyen konkrétum nem
hangzott el az előterjesztők részéről. Minden arra utalt, hogy ez az álláspont egyértelmű. A
lényeg az, hogy a hétvégén és hétfő délelőtt kialakult helyzet alapján láthatóvá vált az a
kapkodás, ami alapján a felnőttorvosi ügyelet helyben maradásának kérdése legalábbis
megkérdőjeleződött. Hétfő délelőtt a kórház igazgatójával több alkalommal váltott telefont. Az
Igazgató úr megerősítette azt, hogy legkésőbb egy-két napokon belül költöznie kell a
felnőttorvosi ügyeletnek. Maguk részéről ennek az előkészítése megtörtént. Amint jelezte, a
képviselő-testület péntek délelőtti ülésén kizárólag egy kérdéssel foglalkozott, az
Alpolgármester úr megbízásával. Ennek értelmében a hétfő délelőtti órákban egyrészt a
hivatali vezetésen belül, másrészt Alpolgármester úrral történt megbeszélés alapján az ezzel
kapcsolatos minden információ, feladat átadásra került Alpolgármester úr felé.
Ahogy említette, hétfői napon még számos telefon és személyes megbeszélések történtek az
üggyel kapcsolatban. Abban a helyzetben nem látszott jelentős elmozdulás. Éppen ezért a
tegnapi nap reggelén rendelkezett arról, hogy bár a feladat Alpolgármester úrnál van, de
végső soron a felelősség a polgármestert terheli, ezért rendkívüli ülést hív össze a mai nap
reggelére, hogy az átmeneti állapot egyértelmű legyen.
Rendkívül nagy titok övezi azt, hogy a képviselő-testületi többség részéről, dr. Skribanek
Zoltán képviselő részéről mely ingatlan az, ami az elhelyezésre alkalmat ad. Pillanatnyilag ez
nem látható, bár egyértelmű jelek utalnak arra, hogy a kórház területén lévő egyik
ingatlanrészbe történik az átköltözés. Bízott abban, hogy ez egyértelművé válik. A pénteki
előterjesztés alapján várhatóan legkésőbb az október végi rendes testületi ülésre, de akár az
előterjesztés szerint már hamarabb is egyértelmű helyzet várható. Mindeddig ez nem történt
meg. Természetesen a polgármesteri felelősség okán a maga részéről a hivatal kollégái
részéről továbbra is vannak tárgyalások, amelyek alapján egyértelmű helyszínt tudnak
javasolni, ami végérvényesen kielégíti a feltételeket, illetve eleget tesz azoknak a
követelményeknek, amelyek az orvosi ügyelet működéséhez szükségesek.
Ez egyértelműen nincs távolabb a kórház bejáratától, mint az általa ismert bármelyik
megoldás. Bízik benne, hogy a feladat felelőse, Alpolgármester úr a következő napokban ezzel
kapcsolatban hajlandó lesz vele tárgyalást folytatni.
A mai nap reggelére összehívott testületi üléssel kapcsolatban nyilvánvaló, hogy tegnap
délelőtt a hivatal munkatársai valamennyi testületi tagot felhívták. Az üggyel kapcsolatos
egyetlen előterjesztés tekintetében egyetlen előterjesztés tekintetében rendkívüli testületi
ülésre hívták őket. A képviselő-testület 15 tagjából 9-en jelezték azt, hogy jönnek. 3 képviselő
jelezte azt egyértelműen, hogy nem tud jönni más elfoglaltsága miatt. 1 képviselő bizonytalan
volt, 2 képviselőt kollégái nem tudtak utolérni. Számára egyértelmű volt még a tegnapi nap
délutánján, hogy a képviselő-testület döntésképes, s azt az átmenti megoldást, amelyet az
előterjesztés alapján a képviselő-testület elé kíván tárni, ezt el fogja fogadni a képviselőtestület. Teljesen egyértelmű helyzet alakult ki. Most, 8:17-kor a képviselő-testületből rajta
kívül Vili Gábor képviselő jelent meg a meghívás és a jelzések ellenére. Ma reggel egy
képviselő még jelezte, hogy nem tud jönni. Ez nyilván azzal van összhangban, hogy tegnap
este a Fidesz frakció részéről bejelentés történt, hogy nem kívánnak részt venni az ülésen.
Bocsánat, ma reggel már ketten jelezték, hogy mégsem jönnek.
Ezek után ki kell mondani a jelenlegi helyzet megállapítását. A képviselő-testület láthatóan két
megjelent tagjával határozatképtelen, így ez alapján az egyetlen napirendi pontjukat fel sem
vezeti, s az ülést természetesen nem nyitja meg.
Köszöni mindenki részéről a megjelenést.
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Azt ismertetnie kell, amit Jegyző asszony ismét eléje tárt. A saját SZMSZ-ük szerint
határozatképtelenség miatt elmaradt ülést azonos napirendi pontokkal az elmaradt ülést
követő első munkanapra azonos időpontban összehívottnak kell tekinteni. Ez nyilvánvalóan
azt jelenti, hogy holnap reggel 8 órakor ugyanitt találkozni fognak. Nagyon bízik benne, hogy
a képviselő-testület felelősséggel bíró képviselő tagjai is jelen lesznek ennél lényegesen
nagyobb létszámban.

K.m.f.

(: Gyovai István :)
polgármester

(: Dr. Ferenczi Mária :)
jegyző

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselő:

(:Vili Gábor:)
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