Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete
24/2010.
Jegyzőkönyv
Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 30-án
csütörtökön 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott
rendkívüli üléséről.
Jelen vannak
Önkormányzat részéről:
Dósai Imre, Lendér Julianna, Mózer Gyula, Nyerges Benjamin, Szikora Lajosné,
Szikora Tibor és Terbe Zoltán képviselők, Faludi Tamás polgármester, Abonyi Henrik
és Fogl András alpolgármesterek /10 fő-88%/.
Farkas Zoltán képviselő jelezte távolmaradását.
Jelen vannak továbbá:
Dr. Tóth Mária jegyző, Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző, Gulyás Jánosné és
Béres László bizottsági referensek,
Csóti Péter igazgató a 2./a.) napirendi pont tárgyalásához, a MediTeam Zrt.
képviseletében dr. Simon Sándor igazgató és a Kiskunmajsai Kistérségi
Közszolgáltató Nonprofit Kft. részéről Serbán György ügyvezető a 4./ napirendi pont
tárgyalásához, a Kunsági Hírlaptól Csapó Árpád újságíró.
Faludi Tamás polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy 10 képviselő
jelen van, az ülés határozatképes, megnyitja azt.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek Szikora Tibor és Szikora Lajosné képviselőket javasolta, és kérte,
aki a jegyzőkönyv hitelesítők személyével egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal –
ellenszavazat nélkül 2 tartózkodás mellett – elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítők
személyét.
Faludi Tamás polgármester:
Módosító javaslatot teszek a kiadott meghívóban szereplő napirendhez. A 2./ napirendhez c.)
pontként javaslom felvételre az MFB refinanszírozott hitelkeret szerződések módosításának
aláírására szóló felhatalmazást. Valamint a 3./ napirendi pontba szeretném Losonczi Béláné
lakásbérleti szerződését felvételre kérni. Egyéb javaslat, észrevétel a napirenddel kapcsolatban
van-e?
Nyerges Benjamin képviselő:
Rendkívül sérelmezem azt, hogy a 4./ napirendi pontban szereplő járóbeteg-szakellátó
beruházás 2010. legnagyobb beruházása volt, a jövő évi működtetéssel kapcsolatban kellene
döntenünk, és az ülés megkezdése előtt 3 perccel kapunk 30 oldalas előterjesztést. Ez az ügy
súlyához méltatlan.
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Faludi Tamás polgármester:
A napirenddel kapcsolatban amennyiben egyéb hozzászólás nincs, elfogadásra ajánlom a
módosított napirendet, aki azzal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –
ellenszavazat nélkül 3 tartózkodás mellett – a napirendet elfogadta.
Napirend
1./ Hatósági Osztály – Műszaki Csoport előterjesztései
Előadó: Béres László bizottsági referens
a.) Figura Béla lakhatásának megoldásához pénzügyi támogatás kérése
b.) Karácsonyi díszvilágítás többletköltsége
2./ Pénzügyi Osztály előterjesztései
Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens
a.) Az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde többletbevétel felhasználási
kérelme
b.) Kiskunmajsai Sportegyesület Férfi Kézilabda Szakosztálya támogatási kérelme
c.) Felhatalmazás MFB refinanszírozott hitelkeret szerződések módosításának aláírására
3./ Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
Előadó: Faludi Tamás polgármester
a.) Juhász Istvánné lakásbérleti kérelme
b.) Losonczi Béláné lakásbérleti kérelme
4./ Javaslat a kiskunmajsai járóbeteg-szakellátás működtetésére
Előadó: Fogl András alpolgármester
1./ N a p i r e n d
Hatósági Osztály – Műszaki Csoport előterjesztései
Előadó: Béres László bizottsági referens
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Faludi Tamás polgármester Béres László bizottsági referensnek adja át a szót az
előterjesztések ismertetésére.
a.) Figura Béla lakhatásának megoldásához pénzügyi támogatás kérése
Béres László bizottsági referens:
Figura Béla lakhatásának megoldásához pénzügyi támogatást kért az Önkormányzattól. A
kérelmet a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta és annak támogatását nem
javasolta.
Faludi Tamás polgármester:
Kérdés, hozzászólás amennyiben nincs, aki a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság módosító
javaslatával egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal –
ellenszavazat nélkül 2 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta.
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366/2010. sz. határozat
Figura Béla lakhatásának megoldásához pénzügyi támogatás kérése
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Figura Béla Kiskunmajsa, Fő u.
171. sz. alatti lakos részére új lakóingatlan vásárlásához támogatást nem biztosít.
Felelős: Faludi Tamás polgármester
Határidő: azonnal

b.) Karácsonyi díszvilágítás többletköltsége
Béres László bizottsági referens:
50.000,- forintot biztosított az Önkormányzat, de ebből az összegből a díszkivilágítást nem
sikerült megoldani, így a tényleges költség 106.300,- Ft, melynek kifizetését javasolta a
Bizottság. A fedezet a Járóbeteg-szakellátó és az Ipari Park működtetési költségeinek
keretmaradványa.
Polgármester kéri a jelenlévőket, tegyék meg észrevételeiket.
Dósai Imre képviselő:
Fel szeretném hívni ezzel kapcsolatban Polgármester úr figyelmét, hogy a Testület határozata
50.000,- forint keretet biztosít díszkivilágítás tekintetében. Polgármester úr túllépte ezt a
keretet. Fel szeretném hívni a figyelmét, hogy máskor a testületi döntésnek megfelelően járjon
el ilyen esetben.
Faludi Tamás polgármester:
Több hozzászólás amennyiben nincs, elfogadásra ajánlom, aki a határozati javaslattal
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal –
ellenszavazat nélkül 4 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta.
367/2010. sz. határozat
Karácsonyi díszvilágítás többletköltsége
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 56.300,- Ft kiegészítést biztosít a
központban lévő díszvilágításra, melynek fedezete a céltartalékon tervezett Járóbetegszakellátó, Ipari Park működtetési költségei, esetleges peres eljárások költségei
keretmaradványa.
Felelős: Gulyás Jánosné osztályvezető a rendeleten történő átvezetésre
Határidő: soron következő testületi ülés
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2./ N a p i r e n d
Pénzügyi Osztály előterjesztései
Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Faludi Tamás polgármester Gulyás Jánosné bizottsági referensnek adja át a szót az
előterjesztések ismertetésére.
a.) Az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde többletbevétel felhasználási
kérelme
Gulyás Jánosné bizottsági referens:
Az Arany János Általános Iskola többletbevételének felhasználását kérte. Költségvetési
rendeletünk alapján a többletköltség felhasználását csak a Testület engedélyével teheti meg. A
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság támogatta a határozati javaslatot.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Polgármester szavazásra bocsátotta a határozati
javaslatot.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal –
ellenszavazat nélkül 1 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta.
368/2010. sz. határozat
Az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde többletbevétel
felhasználási kérelme
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi felhasználni az
Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde részére a számítógépek értékesítéséből
származó 70.000,- Ft összegű többletbevételt dologi kiadások megemelésére.
Felelős: Gulyás Jánosné osztályvezető a rendeleten történő átvezetésre
Határidő: soron következő testületi ülés

b.) Kiskunmajsai Sportegyesület Férfi Kézilabda Szakosztálya támogatási kérelme

Gulyás Jánosné bizottsági referens:
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 400.000,- forint támogatás biztosítását
javasolta, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság nem javasolta támogatásra a kérelmet.
Faludi Tamás polgármester:
Aki egyetért a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javaslatával, miszerint a Képviselőtestület ne támogassa a kérelmet, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal –
ellenszavazat nélkül 3 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta.
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369/2010. sz. határozat
Kiskunmajsai Sportegyesület Férfi Kézilabda Szakosztálya
támogatási kérelme
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem biztosít támogatást a
Kiskunmajsai Sportegyesület Férfi Kézilabda Szakosztálya részére.
Felelős: Faludi Tamás polgármester
Határidő: azonnal
/Dósai Imre képviselő távozott, jelen van 9 képviselő./
c.) Felhatalmazás MFB refinanszírozott hitelkeret szerződések módosításának
aláírására
Gulyás Jánosné bizottsági referens:
A határozati javaslat szerint az egyes hitelcélok közötti szerződésmódosításokra - mivel
testületi döntés nélkül nem lehet tenni - Polgármester úr és Jegyző asszony felhatalmazást
kap. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság támogatta az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Polgármester szavazásra bocsátotta a határozati
javaslatot.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
370/2010. sz. határozat
Felhatalmazás MFB refinanszírozott hitelkeret szerződések
módosításának aláírására
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert és
a Jegyzőt, hogy a Magyar Fejlesztési Bank Rt. „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati
Fejlesztési Hitelprogram keretében refinanszírozott, kereskedelmi bankok közreműködésével
nyújtandó hitel felvételéről szóló kölcsönszerződés módosításokat a rendelkezésre tartási időn
belül aláírhatja.
Felelős: Faludi Tamás polgármester
Határidő: folyamatos

3./ N a p i r e n d
Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
Előadó: Faludi Tamás polgármester
/Írásos előterjesztés mellékelve./
a.) Juhász Istvánné lakásbérleti kérelme
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Faludi Tamás polgármester:
Szeretném tájékoztatni Képviselőtársaimat, hogy karácsony másnapján, 25-én a Szabadság
utca 1. szám alatti ház összedőlt. A család minden tagja a szülői ház konyhájában húzódott
meg. Kértek az Önkormányzattól egy lakást. Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság
megtárgyalta és javasolja 1 évre szociális alapon bérbe adni a Petőfi tér 9. szám alatti lakást.
Addig kéri a családot megoldani a lakáshelyzetét. Kérdés, hozzászólás, egyéb javaslat van-e?
Amennyiben nincs, elfogadásra ajánlom a határozati javaslatot, aki azzal egyetért,
kézfelemeléssel jelezze.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
371/2010. sz. határozat
Juhász Istvánné lakásbérleti kérelme
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 14/2007. (V. 04.) Kt. rendelet
3.§ a) alapján a Kiskunmajsa, Petőfi tér 9. III/4. számú önkormányzati tulajdonú lakást bérbe
adja Juhász Istvánné (sz.: Krizsán Katalin, sz.h.: Kiskunmajsa, an.: Ruskó Katalin Róza)
Kiskunmajsa, Szabadság u. 1. szám alatti lakosnak. A bérlő férjével - Juhász István
sz.1961.05.27. an.: Horváth Margit- együtt költözik, a bérleti szerződés időtartama 2011.
január 1. és 2011. december 31. között.
Felelős: Faludi Tamás polgármester
Határidő: azonnal

b.) Losonczi Béláné lakásbérleti kérelme
Faludi Tamás polgármester:
Sajnos ugyanazon a telken a nyáron gyönyörűen felújított szomszéd épület ugyanúgy elindult,
óriási repedések vannak rajta, a főfalakat már csak az ablakok tartják, a belső fal teljesen
megrogyott. Nem csak a műszaki kollégák mentek ki felmérni, fényképezni, hanem felkértem
Kerti Sándor vállalkozó urat, hogy adjon egy véleményt, meg tudja-e javítani. A válasz az
volt, hogy természetesen, de annyiba kerülne a javítás, mint egy ugyanekkor épület felépítése.
Sőt kérte, hogy ne menjen be senki, mert bármelyik pillanatban ez is összedőlhet, a lebontását
javasolja. A család szintén jött egy kérelemmel. Kisgyermekes családról van szó, ők családon
belül nem tudják megoldani a helyzetet, a család egyik része az egyik szomszédban, a másik
része egy másik helyen aludt. Kérem, tegyék meg észrevételeiket.
Szikora Lajosné képviselő:
Ezzel a két üggyel kapcsolatban szeretném Polgármester urat megkérni, hogy vegye fel a
kapcsolatot a Városgazdálkodási Intézménnyel, fokozottabb figyelmet fordítsanak a 8-as
körzetre. Mert itt van az, amit egy éve megjósoltam, senki nem hallgatott rám. Kérném, hogy
járják be a körzetet, és ott, ahol el van akadva a víz, igenis csinálják meg, mert nem ez az
utolsó ilyen eset. Kérem a fokozottabb figyelmet a körzetben.

7
Faludi Tamás polgármester:
A határozati javaslatban a Móra Ferenc utca 16. szám alatti lakás szerepel, ugyanúgy egy évre
szociális alapon javasoljuk bérbe adni. Egyéb észrevétel amennyiben nincs, elfogadásra
ajánlom a határozati javaslatot, aki azzal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta.
372/2010. sz. határozat
Losonczi Béláné lakásbérleti kérelme
Határozat
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 14/2007. (V. 04.) Kt. rendelet
3.§ a) alapján Kiskunmajsa, Móra F. u. 16. sz. I/3. számú önkormányzati tulajdonú lakást
bérbe adja Losonczi Béláné Kiskunmajsa, Szabadság u. 3. szám alatti lakosnak. A bérlő
kiskorú gyermekével együtt költözik, a bérleti szerződés időtartama 2011. január 1. és 2011.
december 31. között.
Felelős: Faludi Tamás polgármester
Határidő: azonnal

4./ N a p i r e n d
Javaslat a kiskunmajsai járóbeteg-szakellátás működtetésére
Előadó: Fogl András alpolgármester
/Írásos előterjesztés mellékelve./
Faludi Tamás polgármester Fogl András alpolgármesternek adja át a szót az előterjesztés
ismertetésére.
Fogl András alpolgármester:
Az Önkormányzat december 22-i testületi ülésén napirendjén szerepelt a járóbeteg-szakellátó
további működtetésével kapcsolatos koncepció. Akkor a Testület úgy döntött, hogy leveszi
napirendjéről a témát. Patkós Zsolt társulási elnök úr kezdeményezésére másnap reggel 8 órai
kezdettel az előterjesztésben olvasható személyek részvételével újabb egyeztetésre került sor,
amelyen a korábbi szakmai koncepciótól teljesen eltérő, újabb javaslatok fogalmazódtak meg.
Ezek részletes felsorolása az előterjesztés részét képezi. Ehhez kapcsolódóan az „A”
határozati javaslatot tárgyalta az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság, azonban nem
javasolta elfogadásra a Testületnek. Ezt követően, a mai napon további egyeztetésre került sor
dr. Simon Sándor úrral. A tárgyalásokhoz kapcsolódó dokumentumok a 6-9. számú
mellékletekben megtalálhatóak. Értelemszerűen az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság
ezt a „B” határozati javaslatot nem tárgyalhatta. Az új javaslat lényege, hogy az
önkormányzati működési támogatás 71.626.000,- forintos mértékéhez képest a MediTeam
Zrt. javasolja ezt az összeget csökkenteni és 2011. évre tervezett önkormányzati kiegészítés
mértékét 61.125.000,- forintban javasolja megállapítani. Valamint az ügyvezető
foglalkoztatásával kapcsolatos szerződés a MediTeam Zrt-vel kötendő szerződésre módosul,
amely tartalmazná a javaslat szerint a Zrt. sikerdíjának számítását, és maximumának mértékét
is. Technikai észrevétel, hogy mivel az „A” határozati javaslat oka fogyottá vált, hogy a „B”
és a „C” határozati javaslatot javaslom megvitatásra a Testületnek.
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A „B” határozati javaslatot ezek után már tárgyalta ma a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság, és 2 igen és 4 nem szavazat mellett nem javasolta elfogadásra a Testületnek.
Napközben telefonon megkeresett Patkós Zsolt, Szank Község Önkormányzat Polgármestere,
a Társulás elnöke, aki egyben a Nonprofit Kft. taggyűlésén a kistelepüléseket képviselő tag is
egyben, az alábbi tények közlésére kért fel mind a szakbizottság, mind pedig a Képviselőtestület tekintetében: „A szakmai tevékenység további biztonságos működtetése érdekében
szükségesnek tartják az új ügyvezető személyén keresztül a MediTeam Zrt. bevonását a
kistérségi járóbeteg-szakellátó működéséhez. Felkéri Kiskunmajsa Város Önkormányzatát,
hogy a Kistérségi Járóbeteg-szakellátó 2011. évi költségvetésének további egyeztetésére kérje
fel a Kft. taggyűlését 2011. január 10-éig, melyet a Kft. új ügyvezetőjével és a MediTeam Zrtvel közösen folytasson le. Végezetül a 2011. évi önkormányzati kiegészítő támogatás
megállapítását követően újratárgyalásra kerüljön a MediTeam Zrt-vel kötött szerződésben
foglalt sikerdíj alapja és annak mértéke.” Ez tehát a „B” határozati javaslat, melyet a Pénzügyi
és Városfejlesztési Bizottság nem támogatott.
Az Önkormányzat több alkalommal is folytatott egyeztetést a Nonprofit Kft. jelenlegi
ügyvezetőjével, Serbán György úrral, amely egy olyan alternatíva kidolgozását tárta fel, ami
feltételezi, hogy semmilyen külső szakmai támogatóval, közreműködővel a Nonprofit Kft.
nem kötne szerződést és akkor milyen feltételekkel működhetne tovább a Járóbeteg-szakellátó
központ. Ez a szakmai anyag az Önkormányzat december 22-i ülés 16/b.) napirendi pontjában
szerepelt, ezért ez a dokumentáció külön kiküldésre nem került. Ehhez a napirendi ponthoz
kapcsolódó „C” határozati javaslat teljes mértékben megegyezik a tegnap az Egészségügyi,
Szociális és Sport Bizottság által tárgyalt javaslattal, amelyet a szakbizottság 3 igen
szavazattal és 1 tartózkodással támogatott. Illetve ma délután a testületi ülés előtt ülésező
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 4 igen és 2 tartózkodás mellett szintén támogatott. Az
eredeti határozati javaslathoz képest módosítást fogalmazok meg, amelyet a bizottsági ülésen
is megtettem, miszerint a „C” határozati javaslat 2. pontjának utolsó szakasza kerüljön
kivételre, azaz az előterjesztés szövege ekképpen hangzik: „Kiskunmajsa Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a Kistérségi
Járóbeteg Szakellátó működéséhez szükséges 44.289,0 eFt 90%-át a 2011. évi
költségvetésében megtervezi.”
Faludi Tamás polgármester:
Előttünk van két határozati javaslat, a „B” és a „C”, az „A” oka fogyottá vált. Illetve előttünk
van két bizottsági javaslat, mindkét bizottság a jelenlegi „C” javaslatot támogatta. Ezzel
kapcsolatban kérdés, vélemény van-e?
Terbe Zoltán képviselő:
Szeretném elsősorban megköszönni a MediTeam Zrt-nek azt a munkát, amit az elmúlt
hónapokban végzett a kiskunmajsai Járóbeteg-szakrendelő kapcsán. Az a megállapodás, mely
december 31-éig biztosította a Járóbeteg-szakrendelő működését beváltotta a hozzá fűzött
reményeket, hiszen határidőre, szeptember 1-jére a Zrt. közreműködésével megkaptuk a
működési engedélyt az ÁNTSZ-től, és megköttetett az OEP támogatási szerződés is.
Magyarországon itt indult meg elsőként a járóbeteg-szakellátás 1 milliárd forintból, és az,
hogy a beruházás után be tudott indulni, a MediTeam Zrt. szakembereinek köszönhető, ezért
köszönet illeti őket.
Az előterjesztés véleményem szerint nagyon gyengén sikerült előterjesztés. Sem szakmai
előkészítés nem történt határidőben, sem a Testület tájékoztatása nem történt meg
határidőben, hiszen még most is kapunk olyan variációkat, amelyekkel eddig nem tudtunk
találkozni. Egy ilyen komoly szakmai témánál, amelyről most döntenünk kell a 24. órában
nem ilyen előterjesztést vártunk.

9
Minden tiszteletem Serbán György ügyvezető úré, aki a Kft. vezetőjeként a beruházást
levezényelte, megépítettük a járóbeteg-szakrendelőnket és beüzemeltük, tud működni. Ha
magára hagyjuk ebben a szakmai munkában azért kétségek merülnek fel bennem, hogy az
orvosi, egészségügyi területet is meg tudja-e állni a helyét úgy, mint hegybíró. Eddig ellátta a
feladatát, de egy egészségügyi intézmény vezetőjeként nem vagyok benne biztos, hogy helyt
tud állni.
Félőnek tartom azt is, hogy ha nem egészségügyi szakemberek irányításával fog zajlani az
intézmény működtetése, akkor orvosok és egészségügyi dolgozók fogják elhagyni az
intézményt, veszélybe került a Járóbeteg-szakrendelő működési engedélye, adott esetben az
ÁNTSZ vissza is vonhatja a működési engedélyt, mert nincs szakmai ellátás biztosítva. Ez
által nem teszünk eleget a Támogatási Szerződésben vállalt 5 éves működtetési
kötelezettségünknek, és az 1 milliárd forintot kamatostul vissza kell fizetnünk. Ezt
kockáztatjuk ezzel a döntéssel, hogy mennyire komolyan vesszük a szakmai hátteret, a
szakmai irányítást. Ezért mondom azt, hogy fontoljuk meg hogyan döntünk. Köszönöm a
MediTeamnek az eddigi munkát.
Faludi Tamás polgármester:
Én polgármesterként kikérem az ilyen hangnemet, hogy az általunk, Önkormányzat által
megválasztott ügyvezetőről ilyen véleményt mondjon bármelyik Képviselőtársam.
Lendér Julianna képviselő:
Csatlakozom Terbe Zoltán képviselő úr elmondott szavaihoz. Elgondolkodtatott az, amit
Serbán György ügyvezető úr mondott, hogy természetesen a működéshez és az
üzemeltetéshez úgy, ahogy eddig ment, továbbra is menni fog. Sőt a 44 M Ft még elég is lesz
hozzá, ha majd a fejlesztések jönnek, akkor még lesz időnk, hogy az Önkormányzat hozzá
tegyen, ha hozzá kell tennie, majd eldönti a Testület, hogy akkor mennyit tesz hozzá. Akkor
szerintem ott vagyunk, ahol a part szakad, mert a 70 M Ft-ba már az is bele van kalkulálva.
Végezetül nagyon szomorúnak tartom azt, hogy ilyen monumentális kérdésben ilyen
minősíthetetlen munka folyik. Nem tudom, hogy kinek a felelőssége lett volna, hogy
megkapjam az anyagot, de nem kaptam meg.
Nagyon örülök annak, amit mondott Abonyi alpolgármester úr a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság iménti ülésén, hogy a kormány természetesen tervbe veszi, hogy a járóbetegszakrendelőknek segíteni fog. Én azért erre írásos garanciát szeretnék kapni.
Faludi Tamás polgármester:
Olyan anyagot, amit mi is ma kaptunk meg, nagyon nehezen tudjuk kiküldeni Önöknek
időben.
Fogl András alpolgármester:
Mint a napirend előterjesztője szeretnék röviden reagálni. Természetesen én is a MediTeam
eddigi munkáját tisztelettel megköszönöm, bár a MediTeam Zrt. semmivel sem tett többet,
mint ami a szerződésben vállalt kötelezettsége. Ettől függetlenül jár neki a köszönet, de
számára is egyértelmű feladat fogalmazódott meg az Önök által vele kötött szerződésben,
hogy mi a kötelezettsége.
Lehet minősíteni az előterjesztést így, vagy úgy, az elmúlt 48 órában 3 különböző és
folyamatosan változó előterjesztést, szakmai tartalmú dokumentációt kaptunk, amelyet nem
volt elég csak megszámozni, hanem át kellett tanulmányozni. Sok esetben egyeztetni kellett
gazdasági szakemberrel. Simon úrral folyamatosan és állandóan egyeztettünk ebben az
ügyben és a ma reggelt is Simon úrral kezdtem. Ennél többet én ennek az ügynek a tisztázása
érdekében nem tudok már tenni, fogadják el tőlem.
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Az is hozzá tartozik az ügyhöz, hogy természetesen más, szintén a pályázati keretben
megvalósuló járóbeteg-szakellátó központtal felvettük a kapcsolatot – mint ahogy az előző
városvezetés is ezt megtette - , és nagyon hosszú tárgyalás eredményeképpen jutottunk odáig,
amit a MediTeam Zrt. elfogadott és tudomásul vett, hogy az általa nagyon sokáig képviselt
ajánlat részünkről nem tartható. Ez még a közös cégre vonatkozó és azzal párhuzamosan
összefüggésbe hozható egyéb más javaslatokra vonatkozott. Ezért a majdnem 1 hónapig
fennálló – hiszen gyakorlatilag november 20-a környékén kaptuk meg az első írásos
anyagokat a MediTeam Zrt-től – álláspont 23-án mozdult el. Az előző városvezetés e
tekintetben folytatott tevékenységét én most nem szeretném minősíteni.
Lendér Julianna képviselő:
Patkós Zsolt polgármester által kértekkel teljes mértékben egyetértek, megfontolásra ajánlom
Képviselőtársaimnak.
Terbe Zoltán képviselő:
Elnézést kérek, ha rosszat mondtam Serbán György ügyvezető úrra, nem állt szándékomban,
az eddigi munkájával nagyon meg voltam elégedve.
Amikor a Járóbeteg-szakrendelő beindításáról volt szó, akkor a Testület nagy többségével úgy
döntött, hogy versenyeztessük meg, ki az, aki ezt a beindítást le tudja majd vezényelni, és az
első hónapokban a munkát elvégezni. Akkor egy verseny volt kiírva, a halasi Kórház, a
bácsalmási Szakellátó, illetve a MediTeam Zrt. versenyzett ezért a pozícióért. A MediTeam
Zrt. nyert. Én ezt a versenyeztetést most hiányolom. Miért csak 2 variáció van az asztalon?
Miért nem lett egy verseny kiírva, hogy ki az, aki olcsóbban, jobban és megbízhatóbban
üzemeltetné ezt az intézményt? Most csak hosszú tárgyalások eredményeként kialakult
variációkról dönthetünk, mely tárgyalásokról sokat nem tudunk. Biztos alaposan meg voltak
fontolva ezek az érvek. Sajnos azért is mondtam, hogy nagyon gyenge az előkészítése ennek
az előterjesztésnek. Méltatlan az ügyhöz ez az előkészítés.
Faludi Tamás polgármester:
Terbe Zoltán képviselőnek szeretném elmondani, és pont nem neki kellene elmondanom,
hogy miért nem lehet versenyeztetni. Nem lehet versenyeztetni, mert nem lehet üzemeltetésre
kiadni, ezt Önnek nem kell mondanom. Felvettük a kapcsolatot több járóbeteg-szakellátóval,
és kivétel nélkül mindenhol a Nonprofit Kft. üzemelteti, nincsenek bevonva külsősök.
/Nyerges Benjamin képviselő távozott, jelen van 8 képviselő./
Mózer Gyula képviselő:
Kérdést szeretnék feltenni Lendér Julianna képviselőtársamnak. A Kistérségi Társulásba való
átruházását a Járóbeteg-szakellátó üzemeltetésének komolyan gondolja? Hogy a Társulás
polgármesterei egyeztessenek erről, akik a tavalyi évben nem fizettek hozzájárulást, idén vagy
fizetnek, vagy nem. Kiskunmajsa Város Önkormányzata ezzel szemben legalább 45 M Ft-ot
javasolt fizetni, de a mi tudtunk nélkül ezt ők tárgyalják le? Ez nekem értelmezhetetlen.
Kérem, hogy ezt a részt ne támogassuk.
Lendér Julianna képviselő:
Én csak azt mondtam, hogy az észrevételeivel ettől függetlenül egyetértek. A 10% a részükről
ebben benne van, azért nem kell figyelmen kívül hagyni az ő észrevételeiket sem.
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Faludi Tamás polgármester:
Én magam sem tudom ezt felvállalni, mert én a taggyűlésbe csak a Képviselő-testület
döntésével tudok oda menni, arról nincs mit tovább tárgyalni, mert nekem azt kell
képviselnem a taggyűlésben, amit a Képviselő-testület dönt.
Abonyi Henrik alpolgármester:
Választ szeretnék kapni vagy Fogl András alpolgármester úrtól, vagy dr. Simon Sándor úrtól.
Ahogy az iménti bizottsági ülésen történt hozzászólásomban is hektikusnak minősítettem az
eddigi anyagok érkezését, ez miért így zajlott le? Miért volt akár az előző testületi ülésre, akár
a mai testületi ülésre is előkészíthetetlen az előterjesztés?
/Lendér Julianna képviselő távozott, jelen van 7 képviselő./
Fogl András alpolgármester:
Mint ahogy számtalan alkalommal jeleztem szóban, telefonon, írásban, előterjesztésben, emailbe folyamatosan, gyakorlatilag azt lehet mondani az elmúlt egy hónapot tekintve némi
túlzással, hogy éjjel-nappal ezzel az üggyel foglalkoztam, és nem csak én, hanem jónéhány
szakember a Hivatal részéről, Ügyvezető Igazgató úr, Simon úrék, Nagy Zsolt úrék,
Polgármester úr és még sorolhatnám, Jegyző asszonyt is ide értem, illetve Patkós Zsolt
polgármester urat is. Hivatkozva Polgármester úr által elmondottakra, amikor Jegyző asszony
4-5 járóbeteg-szakellátó intézményt hívott fel, és telefonon információt kért a működtetés
tekintetében. Azon a megbeszélésen négyen voltunk jelen, Patkós Zsolt is jelen volt, első
kézből informálódott a működési feltételekről. Állandóan egyeztettünk. Az sajnálatos, hogy a
szerződésben foglaltak szerint a MediTeam Zrt. elkészítette a további működtetéshez
kapcsolódó szakmai feltételrendszert, november 20-a körül kaptuk meg az ezzel kapcsolatos
első anyagokat. Nagyon sokáig a tárgyalások tekintetében patthelyzet alakult ki, mert az
önkormányzati oldal egyre erősebben érvelt amellett, hogy a működtetés ilyen mértékű
kiszervezését éppen a pályázat miatt nem fogja tudni elfogadni. Ehhez képest változott
jelentős mértékben a december 23-i megbeszélések után a cég és az önkormányzati felek
álláspontja. Az azóta eltelt néhány nap alatt, ismét számos egyeztetésre, megbeszélésre, email váltásra, telefonos megbeszélésre került sor. Lehet méltatlannak ítélnie annak ezt az
előterjesztést - ez a legkönnyebb -, akinek ezzel semmi dolga nem volt, és egyébként
prekoncepció alapján már régen eldöntötte, hogy mit dönt, függetlenül attól, hogy milyen
egyeztetések folynak. A MediTeam Zrt. mindenképpen köszönet illeti, nekem pedig nem jár
köszönet, mert nekem ez a dolgom.
Faludi Tamás polgármester:
Amennyiben nincs egyéb hozzászólás és mivel az „A” határozati javaslat oka fogyottá vált –
az előterjesztő visszavonta - , így a „B” és „C” javaslatot teszem fel szavazásra. A kettő közül
a „C” határozati javaslatot támogatta az Egészségügyi Bizottság és a Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság is. Kérem a Képviselő-testületet, hogy aki a „B” határozati
javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1 igen szavazattal –
ellenszavazat nélkül 6 tartózkodás mellett – nem fogadta el a „B” határozati javaslatot.
Faludi Tamás polgármester:
Aki a „C” határozati javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
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Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal –
ellenszavazat nélkül 1 tartózkodás mellett – az alábbi határozatot hozta.
373/2010. sz. határozat
Javaslat a kiskunmajsai járóbeteg-szakellátás működtetésére
Határozat
1. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy 2011. január 1jétől a kiskunmajsai Szakorvosi Rendelőintézet további működését a Kiskunmajsai Kistérségi
Közszolgáltató Nonprofit Kft.-vel kívánja biztosítani, továbbra is megbízza a Kft-t az
egészségügyi
szolgáltatás
végzésével,
a
szakmai
iránymutatások
maximális
figyelembevételével.
2. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra,
hogy a Kistérségi Járóbeteg-szakellátó működéséhez szükséges 44.289,0 eFt 90%-át a 2011.
évi költségvetésében megtervezi.
Felelős: Faludi Tamás polgármester
Határidő: azonnal

Faludi Tamás polgármester:
Most köszönöm meg a MediTeam Zrt-nek, dr. Simon Sándor úrnak, dr. Nagy Zsolt úrnak az
eddig végzett munkáját. Úgy gondolom, hogy ez a döntés nem azt jelenti, hogy a Nonprofit
Kft., a MediTeam Zrt. és az Önkormányzat között a kapcsolat megszakad, hiszen a
lehetőségek között a szakmai munkában számtalan kapcsolódási pontunk lesz.
Megköszönöm mindenkinek a részvételt, boldog új évet kívánok és a mai ülést 1815-kor
bezárom.
K. m. f.

Faludi Tamás
polgármester

Dr. Tóth Mária
jegyző

Szikora Tibor
jkv.hitelesítő

Szikora Lajosné
jkv.hitelesítő

