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Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme 
 

Képviselő Voks Frakció 
 
1. Dr. Várnai László polgármester 1   MSZP 
2.  
3.  
4. Csáki László 1   MSZP 
5.  
6.  
7. Horváth Etelka 1   MSZP 
8.  Horváth Mihály 1 
9.   
10.  
11. 
12. Dr. Komáromi Szilárd 1 
13. Kószó János 1   MSZP 
14. 
15. 
16. 
17.Dr. Nagy Lajos  1  
18. 
19 . 
20. Szabó Károly 1   MSZP 
21.Dr. Szász Éva 1 
22. 
23. Váradi Krisztián 1   MSZP 
24. Vizkeleti Szabolcs Zsolt 1   MSZP 
 
 (  11  fő  46 % ) 
 
1. Lukács László alpolgármester 1 FIDESZ-KDNP 
2. Aradszky Lászlóné 1 FIDESZ-KDNP 
3. Dózsa Tamás Károly 1 FIDESZ-KDNP 
4. Halász Balázs 1 FIDESZ-KDNP 
5. Hunyadi Péter 1 FIDESZ-KDNP 
6. Jekő Attila 1   MSZP 
7. Jerémiás Béláné 1 FIDESZ-KDNP 

1 



8. Dr. Krammer Balázs 1 FIDESZ-KDNP 
9. Máté Lajos 1 FIDESZ-KDNP 
10. Dr. Nagy András Péter 1 FIDESZ-KDNP 
11. Pajor Kálmán 1 FIDESZ-KDNP 
12. Soós Árpád 1  FIDESZ-KDNP 
13. Szilágyi Pál Ferenc 1 FIDESZ-KDNP 
 
(13  fő  54 % ) 
 
Dr. Ferenczi Mária Jegyző 
Kristóf Andrea Szervezési Főosztály osztályvezető 
Orosz Jánosné Költségvetési csoportvezető 
 
Dr. Csóti Imre Halasi Kórház Nonprofit Kft. ügyvezető 
Dr. Romhányi Zoltán Semmelweis Kórház Kht. ügyvezető igazgató 
Dr. Lengyel János  Semmelweis Kórház Kht. orvosigazgató 
Molnár Ferenc Városgazda Zrt. igazgatóság elnöke 
Dr. Fődi István Városgazda Zrt. igazgatósági tag 
Bucsi Ferenc  Városgazda Zrt. igazgatósági tag 

 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a megválasztott 24 fő képviselőből 11 fő 
jelen van, így az ülés határozatképtelen. 
 
Lukács László alpolgármester július 27-én kelt levelében az alábbiakról tájékoztatta: 
„Tisztelt Polgármester Úr! 
A Halasi Városgazda Zrt.  Felügyelő Bizottságának elnökeként is kötelességem felhívni a 
figyelmét, hogy a Felügyelő Bizottság 2009. július 8-án megtartott ülésén határozatot hozott 
arról – korábban már megküldtem az Ön részére is - , hogy a Halasmédia np. Kft. ügyvezetői 
pályázat elbírálása során a hatáskörök és jogkörök elvonása, átruházása tekintetében 
ellentmondást találtunk. Erről külön határozatot hoztunk, amiben a jegyzőt és a polgármestert 
kértük fel a törvényességi vizsgálat lefolytatására. Mindemellett, szükségesnek tartottam a 
cégbíróság állásfoglalását is kikérni. „ 
Nem tudja, hogy ki jogosította fel erre. 
 
„Nyilvánosságra került véleményével kapcsolatban, miszerint az FB elnökeként „politikai 
ráhatást” gyakoroltam az igazgatóság tagjaira, teljes mértékben alaptalan rágalom, erről az 
igazgatóság tagjai egybehangzóan nyilatkoztak az FB ülésen.„ 
Ezzel ellentétes nyilatkozatokat hallott. 
 
„Aggályos, hogy a HV Zrt. igazgatósága részéről 2008. október 1-től meghozott döntések, 
valamint a vagyonrendeletben fenntartott jogkör gyakorlása között ellentmondás alakult ki. A 
jogszerű állapot tisztázása mindenképp szükséges a további döntéshozatalok érdekében.  
A 2009. július 30-ra összehívott testületi ülés javasolt napirendje között szerepel a 
Halasmédia Kft. új ügyvezetői pályázat kiírása, illetve annak elbíráló bizottságára tett 
javaslatot.  
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Tekintettel arra, hogy a Halasmédia np. Kft. ügyvezetői pályázat elbíráló bizottságára tett 
javaslata érinti személyemet, előzetesen jelzem, hogy előterjesztőként semmiféle egyeztetést 
nem kezdeményezett ebben a kérdésben velem, illetve felmerült hatásköri eljárás 
vizsgálatának lezárásáig, az elbíráló bizottságban részt venni nem tudok. Jelölésemet nem  
fogadhatom el. 
Üdvözlettel: Lukács László” 
 
Az elbíráló bizottságba minden politikai erőből 1 főt jelöltek. A részvétel nem kötelező. 
Elképzelhetőnek tartja, hogy a FIDESZ a későbbiekben mást jelöl a bizottságba az 
alpolgármester úr helyett. A határozatképtelenség miatt ez a napirendi pont sem kerül 
megtárgyalásra a mai ülésen. 
 
Lukács László alpolgármester részére a tegnapi nap folyamán küldött email-jét ismerteti: 
„Tisztelt Alpolgármester Úr! 
2009. július 30-án 10 órakor Kollányi Gábor érkezik a Polgármesteri Hivatalba a kórházzal 
kapcsolatos további egyeztetésre. Kérem, hogy a megbeszélésen szíveskedjen részt venni.  
Egyebekben tájékoztatom, hogy a mai, július 29-i kórház bizottsági ülésen egyetlen Fideszes 
képviselő sem vett részt. Távolmaradásukról nem értesítettek.  
Kérem intézkedését, hogy a július 30-i testületi ülésen a kórház további sorsát befolyásoló 
döntésen a Fideszes képviselők vegyenek részt. 
Tisztelettel: dr. Várnai László polgármester” 
 
130.000 lakos ellátását biztosító és 700 főt foglalkoztató, mintegy 570 betegággyal rendelkező 
kórházzal kapcsolatos döntések megtárgyalásában a FIDESZ nem hajlandó részt venni. A 
FIDESZ- t nem érdekli a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház további sorsa.  
Aradszky Montika Lea ügyvezetői kinevezése és a kiskunhalasi kórház jövőjének kérdése nincs 
arányban. Felelőtlenségnek tartja a FIDESZ frakció magatartását.  
Nem Kiskunhalas Város Önkormányzata az ügy ura, hanem a HospInvest Zrt. 
felszámolóbiztosa és a Semmelweis Kórház Kht. vagyonfelügyelője, aki vélhetően napokon 
belül felszámolóbiztosa lehet. Az önkormányzat a döntéseket legfeljebb animálni tudja és 
konzultál különböző kérdésekben, valamint olyan irányba tereli a folyamatot, ami 130.000 
ember betegellátását szolgálja, illetve megfelel Kiskunhalas város és a térség érdekeinek. 
Kezdettől részt vesznek ebben. A mai ülésen előterjesztett kérdések arra szolgáltak volna, 
hogy kiterjesszék azt a meghatalmazást, amit a 2009. június 22-én a képviselő-testület 
egyhangú szavazással adott a polgármesternek és megvizsgálják a jelenleg működő 
Semmelweis Kórház Kht.-ban való tulajdonszerzés lehetőségét. A FIDESZ frakció távollétével 
kizárja ennek a megoldásnak az elemzését. Ennek ellenére minden minden megy a maga 
útján. A felszámolóbiztos és a vagyonfelügyelő végzi a maga munkáját és a konzultációk 
továbbra is nyitottak. A végkimenetelt nem befolyásolja a FIDESZ azzal, hogy nem osztja meg 
az álláspontját. 
Az ellátást biztosító intézkedések megszületnek. A meglévő felhatalmazás mellett keresnek 
olyan megoldást, ami legkisebb anyagi teherrel jár az önkormányzat számára, amikor ennek a 
szolgáltatásnak a biztosítását átveszi. 
A tegnapi és a ma délelőtti megbeszélésekről kívánja tájékoztatni a jelenlévőket, amit 
Kollányi Gáborral, a HospInvest Zrt. elnökével, valamint Dr. Romhányi Zoltán ügyvezető 
igazgatóval és a CIB Bankkal folytatott. A Semmelweis Kórház Kht. vagyonfelügyelőjével 
egyeztetett álláspont szerint a Kht. napokon belül felszámolásra kerül. Ez azt jelenti, hogy 
nem várja ki a vagyonfelügyelő a csődvédelem végét, ami augusztus 13-án jár le, mert nem 
tartja valószínűnek a csődegyezség létrejöttét. Az újonnan megalakított Halasi Kórház 
Nonprofit Kft. szeptember 1-jén venné át a kórház működtetését. Tisztázni kell az Országos 
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Egészségpénztárral (ld. később OEP) az átmeneti időszakra szóló finanszírozást, amikor még 
a régi szolgáltatóval szemben is van kötelezettség az eddig elvégzett szolgáltatások 
finanszírozásával kapcsolatban, illetve az új szolgáltató finanszírozását is meg kell oldani. 
Több kérdés nyitott még, ezért nem említ számokat és határidőket. Arra törekszik, hogy az 
átmenet finanszírozási szempontból is viszonylag zökkenőmentes legyen. A körülmények 
óránként változnak. A helyzet abból a szempontból is speciális, hogy eddig működő 
egészségügyi intézménynek sem a csődeljárását, sem a felszámolási eljárását ebben az 
országban senki nem vitte még végig. Ezért van szükség személyes egyeztetésekre mind a 
felszámolóbiztossal, mind a vagyonfelügyelővel.  
Az engedélyek beszerzéséről is folytatott ma tárgyalást. A 171/2009. Kth. számú határozat 
azzal bízta meg a polgármestert, hogy olyan céget jegyeztessen be a cégbíróságnál, ami 
alkalmas ennek a tevékenységnek az átvételére. Ehhez a cég székhelyét meg kell változtatni 
(Hősök tere 1. helyett Dr. Monszpart László u. 1.). Ezáltal alkalmassá válik arra, hogy 
finanszírozási szerződést megkösse. A jövő hét elején a határozatra hivatkozással bejelentik a 
telephelyváltozást a cégbíróságnál. 
Dr. Csóti Imre az ügyvezetést korlátozott időre vállalta, ezért a legrövidebb határidőn belül 
az ügyvezetéssel kapcsolatban döntéseket kell hozni, hogy az új ügyvezető intézkedési 
jogkörrel fel legyen ruházva. Megkeresik azt a technikát, amivel képviselő-testületi döntés 
hiányában is működőképes lesz a kórházat működtető cég. 
A tegnapi kórház bizottsági ülésen is jelezte, hogy a CIB Bankkal történő megállapodás 
lehetne az alapja annak, hogy a jelenlegi Semmelweis Kórház Kht. működtethesse tovább a 
kórházat. Tegnap este a CIB Bank tovább módosította az álláspontját és teljes körű 
kezességvállalást kér az 1,3 milliárd Ft-ra. Emiatt nem lehet ezzel a megoldással tovább 
számolni.  
Sajnálja, hogy nincs élő televíziós közvetítés, hogy a FIDESZ-es képviselők értesüljenek a 
legfrissebb fejleményekről. 
 
Dr. Romhányi Zoltán Semmelweis Kórház Kht. ügyvezető igazgató: 
 
A ma reggeli megbeszéléskor még nem volt a tudomása Dr. Kissné Dr. Bori Klára, a Dél-
alföldi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár igazgatója által küldött levélről. A 
finanszírozás tekintetében az alábbiakat közölte: 
„Tisztelt Ügyvezető Igazgató Úr! 
Tájékoztatjuk, hogy az egészségügyi szolgáltatások finanszírozása mindenkor az ellátási 
feladatot követi. A feladat ellátásának más egészségügyi szolgáltató részére történt átadása 
esetén is érvényesül az a finanszírozási elv, hogy – a mindenkor hatályos jogszabályi 
előírásoknak megfelelő – annyi havi teljesítménydíjazás kerül finanszírozásra, ahány hónapig 
a feladat ellátás megvalósult. 
A megszűnt szolgáltató által jelentett három havi teljesítmény után járó díjazást már az új 
szolgáltató kapja tekintettel arra, hogy a megszűnt szolgáltató annyi havi finanszírozásban 
részesült, ahány hónapig a szerződés hatályos volt. (Jelen esetben az elődintézet által 2003. 
április, május, június hónapra jelentett teljesítmények után megállapított teljesítménydíj 
utalása 2003. július, augusztus, szeptember hónapokban a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház 
Kht. részére történt). 
A fix összegű díjazást a szerződés hatályba lépésének első hónapjától az új szolgáltató kapja. 
Teljesítmény szerint finanszírozott egészségügyi szolgáltatók esetében a finanszírozási 
szerződés megszűnését követően az elszámolás és a teljesítménydíj utalása a 43/1999. (III.3.) 
Kormányrendelet 6/C rendelkezése szerint történik.” 
Ez a levél egyértelműen meghatározza, hogy ki kapja szeptember 2-án a finanszírozást. 
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Dr. Várnai László polgármester: 
 
Azért nem érintette a finanszírozás kérdését, mert erre a levélre vártak. Remélte, hogy ezt a 
választ kapják. Ebből az következik, hogy szeptember 1-jétől a finanszírozást az újonnan 
alapított cég kapja. Ellentmondás volt az Országos Egészségpénztár és Székely Tamás 
egészségügyi miniszter által kiadott levél között. Ezt az ellentmondást a betegellátás javára 
oldották fel. Pozitív fordulatként értékeli a kapott választ, ami 500-900 millió Ft körüli 
összeget jelent. A felszámolási eljárás során eddig keletkezett tartozások rendezéséhez az új 
szolgáltatónak nem lesz köze. A problémák a régi cégnél maradnak. Kihangsúlyozza, hogy a 
kórház menedzsmentje sokat dolgozott azért, hogy idáig eljussanak. Az önkormányzat is részt 
vett ezeken a tárgyalásokon, de az igazi érdem a menedzsmenté. 
A napokban felszámolás alá kerül a Semmelweis Kórház Kht. és előkészíti a kórház 
szeptember 1-jei átadását az új cégnek. Elképzelhetőnek tartja, hogy augusztus folyamán még 
a képviselő-testületnek döntéseket kell hoznia.  
A mai testületi ülés meghívóját július 2-án postázták, ennek ellenére a FIDESZ-es képviselők 
nem tudtak részt venni rajta. 
Az elvárásoknak megfelelően a kórház működtetését minimális anyagi ráfordítás mellett veszi 
vissza az önkormányzat. A jövőre nézve is rendkívül szigorú gazdálkodásra lesz szükség. A 
későbbiekben bizonyos vagyontárgyak ügyének rendezése szükséges a HalasInvest Kht.-val és 
a HospInvest Zrt. érdekkörébe tartozó más cégekkel. 
Véleménye szerint az elhangzott információk a jövőre nézve megnyugtatóak. 
 
Lehetőséget biztosít a jelenlévő képviselőknek véleményük ismertetésére. 
 
Dr. Komáromi Szilárd képviselő: 
 
A poltikai csatározásokról nincs véleménye. Az ellátási körzethez tartozó 130 ezer ember 
érdekében kért szót. Kéri, hogy Dr. Lengyel János orvosigazgató ismertesse a várható 
változásokat a betegek szempontjából. A Semmelweis Kórház Kht. megszűnésének van-e 
hátrányos következménye a betegre nézve? Megnyugtatást kér azzal kapcsolatban, hogy az 
ellátás zavartalan lesz. 
 
Dr. Lengyel János Semmelweis Kórház Kht. orvosigazgató: 
 
A vártnál jobb megoldás született. 1 hónapos átmeneti időszak következik a felszámolás miatt, 
ahogy Dr. Romhányi Zoltán ügyvezető igazgató tájékoztatta. Ez nyújtja a legnagyobb 
biztonságot ahhoz, hogy a béreket biztonsággal ki tudják fizetni és az ellátás zavartalan 
legyen.  
Tárgyaltak a beszállítókkal, akik szeptembertől az új cégnek szolgáltatnának. Olyan szállító is 
van, aki augusztus hónapra megelőlegezné a szemlencse műtétekhez szükséges eszközöket. 
Nagy a bizalom az önkormányzati háttérrel rendelkező Halasi Kórház Nonprofit Kft. iránt. 
Biztos benne, hogy sem augusztusban, sem szeptemberben az ellátásban fennakadás nem lesz 
és dolgozók, valamint a betegek nem érzik meg a működtetés átadását. A több hónapja tartó 
bizonytalanság megviselte a dolgozókat. Elnézést kér, ha valakit emiatt hátrány ért. Mindenkit 
várnak, senki nem forduljon máshová, a kiskunhalasi kórház a jövőben is súlyponti szinten 
látja el a betegeket. 
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Szabó Károly képviselő: 
 
Nem kevés nyugtalanságot okozott a kórház ügye. Többször átgondolta, hogy helyesen 
szavazott-e annak idején a kórház működtetésének privatizációja mellett. Arra a 
következtetésre jutott, hogy igen. Az akkori körülmények és az előkészítés alatt álló törvények 
ismeretében várható volt, hogy az egészségügy működtetését magánkézbe adják, mint ahogy 
több területen meg is történt. A körzeti orvosi rendszer és a patikák privatizációja 
megvalósult. Az állampolgárok ennek semmilyen hátrányát nem érezték. Az akkori viszonyok 
között az önkormányzat a jövőnek szóló döntést hozott. Maga a társadalmi közeg hatott 
elsősorban a folyamattal ellentétesen. A meghozott, vagy megsemmisített törvények,  valamint 
a gazdasági válság is nehezítette a helyzetet.  
Megnyugtatóan hatott, hogy szinte egyhangú döntések születtek korábban a kórház ügyében, 
ezért is meglepő számára, hogy a FIDESZ frakció nincs jelen az ülésen.  
Bízik benne, hogy az új körülmények között is meg tudja őrizni a kórház a súlyponti szerepét. 
Ebben a nehéz helyzetben is optimizmusra van szükség. Köszöni a kiskunhalasi egészségügyi 
szakemberek munkáját, akik jelenleg is töretlen lendülettel és hivatástudattal dolgoznak. 
 
Csáki László képviselő: 
 
Polgármester Urat és a média képviselőit arra kéri, hogy a következő testületi ülésre a 
meghívókkal együtt a képviselői eskü szövegét is juttassák el az igazolatlanul hiányzó 
képviselőknek és a Halasi Tükör augusztus 12-i számában  közöljék le mire vállalkoztak 
Kiskunhalas város képviseletében, hogy a választók lássák ki veszi komolyan. A lakosságnak 
is meg kell ismernie az eskü szövegét. 
 
Dr. Várnai László polgármester: 
 
Megállapítja, hogy továbbra is 11 megválasztott képviselő van jelen, ezért az előzetesen 
meghirdetett napirendi pontokat nem tudják megtárgyalni. Dr. Csóti Imrétől, a Halasi Kórház 
Nonprofit Kft. ügyvezetőjétől is elnézést kér, amiért megbízási díját nem tudják rendezni. A 
nyári időszakban akkor hív össze rendkívüli ülést, ha a kórház működéséhez feltétlenül 
szükséges.  
Idejében kihirdetik, ha rendkívüli ülés összehívására lesz szükség augusztus hónapban. 
Jövő hét péntekre egyeztetést hívtak össze a hitelezőkkel. Biztosítani fogja a jelenlegi 
beszállítókat arról, hogy továbbra is együtt kívánnak működni velük, amennyiben a 
közbeszerzés során elfogadható ajánlatot tudnak adni. Elképzelhetőnek tartja, hogy a 
tartozások kiegyenlítéséről a megbeszélést le kell mondani. 
A megjelenteknek köszöni a részvételt.  
 

k.m.f. 
 
 
 
 

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