
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült Békés Város Képviselő-testületének 2011. december 13-án, a Városháza 
Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.)  tartott rendkívüli   n y í l t  üléséről.  
 
Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Dr. Pálmai Tamás alpolgármester,  

Mészáros Sándor, Barkász Sándor, Balázs László,  
Pocsaji Ildikó, Mucsi András, Rácz Attila képviselők  

 
 Tárnok Lászlóné jegyző 
 Dr. Farkas László aljegyző  
 Dr. Gulyás Zsuzsanna EEI és Rendelőintézet igazgató-főorvosa  
 Váczi Julianna Gazdasági Osztály vezetője 
 Dr. Uhrin Anna jogi munkatárs  
 meghívottak 
 
Igazoltan távolmaradt: Vámos László, Koppné Dr. Hajdu Anikó, Pataki István  
 képviselők 
 
Az ülés kezdésének időpontja:  15.45 h 
 
IZSÓ GÁBOR  polgármester: Köszönti a megjelenteket, a képviselő-testület tagjait, az ülést 
megnyitja. Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel a képviselők többsége, 8 
képviselő jelen van. A rendkívüli ülés összehívásának indokát a meghívóban jelezték, melyet 
kiegészít azzal, hogy ebben az évben már nem terveztek több rendes képviselő-testületi ülést 
tartani. Korábban viszont mindig december közepe felé szokott lenni az év utolsó testületi 
ülése, ezért is érkezett december 7-én a főorvos asszonytól a kérelem, mert bizonyára úgy 
gondolta, hogy lesz még egy képviselő-testületi ülés ebben az évben.  
 
Javasolja, hogy fogadja el a képviselő-testület a meghívó szerinti napirendi pontot azzal, hogy 
pótlólag tárgyalják meg a most kiosztott, a „Belencéres” Alapítvány egyoldalú nyilatkozata az 
Önkormányzattal kötött Együttműködési megállapodás felmondása tárgyú egyéb 
előterjesztést is 2. napirendi pontként. Ezzel kapcsolatban összehívták mára, a testületi ülés 
utánra az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság ülését is. Az Együttműködési megállapodás a 
bizottsági előterjesztés mellékletében található, melyet minden képviselő megkapott a 
bizottsági meghívóval együtt.    
 
Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a napirend elfogadására 
vonatkozó fenti javaslatot. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
414/2011. (XII. 13.) határozata: 

 
Békés Város Képviselő-testülete a 2011. december 13-i 
rendkívüli ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:  
 
1. Szakorvosi rendelések szüneteltetése 

Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester  
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2. „Belencéres” Alapítvány egyoldalú nyilatkozata az 
Önkormányzattal kötött Együttműködési 
megállapodás felmondása tárgyában 
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester  
 

Határidő:  azonnal 
Felelős:  Izsó Gábor polgármester   

 
 
NAPIREND TÁRGYA:   Szakorvosi rendelések szüneteltetése 

 
RÁCZ ATTILA képviselő: Az ezt megelőző nyári szabadságolások alatti szakorvosi 
rendelések szüneteltetésével kapcsolatban jelezték számára, hogy a kórház bőrgyógyászatával 
állítólag nem volt leegyeztetve a helyettesítés.  
 
DR. GULYÁS ZSUZSANNA igazgató-főorvos: A nyári szabadságolások előtt is szóban, és 
levélben is egyeztetett, és kérte a helyettesítések ellátását a kórház igazgató főorvosától. Azt 
sajnos tudomásul kell venni, hogy a TB finanszírozás, a területi ellátási kötelezettség szorítja 
a kórházat is, és bár jó az együttműködés közöttük, ettől a kórház nem kap több 
finanszírozást. Egyre nehezebb mindenütt a helyettesítéseket megoldani, és ez probléma lesz a 
jövőben is. A szabadságokat viszont a törvény szerint ki kell adni. Sürgősségi esetekben 
viszont kötelező az ellátás. A Rendelőintézetnek kellene gondoskodni a helyettesítésekről a 
közalkalmazotti jogviszonyban álló orvosoknál, de ezt egyre nehezebb megoldani. A 
vállalkozó háziorvosok szerződése viszont úgy szól, hogy nekik kell gondoskodniuk a 
szabadságuk alatti helyettesítésükről. Igyekeznek majd a betegek ellátását szem előtt tartva jó 
döntéseket hozni, de rajtuk kívülálló okok miatt nagyon nehéz a helyettesítések megoldása.   
 
DR. PÁLM AI TAMÁS alpolgármester: Elmondja, hogy ma szembesült azzal a problémával, 
hogy egy korábbi esetben a tüdőgondozóba rendelt betegeknek nem volt rendelés. Ebből nem 
adódott gond ugyan, mert megoldották máskor, de kérdése, hogy mi volt ennek a technikai 
oka akkor? 
 
DR. GULYÁS ZSUZSANNA igazgató-főorvos: Ez egy sajnálatos vis maior volt, ugyanis a 
Pánczél Főorvos Úr beteg volt, az egyik asszisztensének pedig meghalt az édesanyja és az 
anyósa, emitt nem tudtak a rendelésen részt venni. A másik asszisztens ott volt, 
légzésfunkciós vizsgálatot tudtak végezni. Máskor, ha ilyen eset előfordul, sürgős esetben 
Gyulára irányíthatják a háziorvosok a betegeket, és nem szenved csorbát az ellátásuk.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja 
az előterjesztett határozati javaslatot.  
 
Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Mucsi András képviselő elhagyta az üléstermet, 
így a szavazásnál jelenlévő képviselők létszáma: 7 fő.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
415/2011. (XII. 13.) határozata: 

 
Békés Város Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Békésen 
az Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet 
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járóbeteg szakrendelései 2011. december 27-31. közötti 
időben, az érintett szakorvosok és szakdolgozók 
szabadsága miatt szüneteljenek. Az ellátási területen 
dolgozó háziorvosokat, és a Békés Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének kistérségi 
tisztifőorvosát a rendelőintézet vezetője tájékoztatja. 
 
Határidő:  intézkedésre azonnal 
Felelős:     Izsó Gábor polgármester 
  Dr. Gulyás Zsuzsanna igazgató főorvos 

 a tájékoztatásért 
 

 
 
NAPIREND TÁRGYA:   „Belencéres” Alapítvány egyoldalú nyilatkozata az 

Önkormányzattal kötött Együttműködési megállapodás 
felmondása tárgyában 

 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Javasolja, hogy vegye tudomásul a képviselő-testület a 
felmondást. Az önkormányzat részéről próbálnak olyan megoldást találni, hogy a jövőben 
biztosított legyen az Együttes zavartalan működése.  
 
RÁCZ ATTILA képviselő: Ez nem zárja ki azt, hogy adott esetben újra a Belencéres 
Alapítvánnyal kössön szerződést az önkormányzat? Az Alapítvány nem vonta vissza a 
felmondást?  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Természetesen új feltételekkel újra köthető az Alapítvánnyal az 
együttműködési megállapodás. Az Alapítvány a felmondását nem vonta vissza.  
 
Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati 
javaslatot.  
 
Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Mucsi András képviselő visszatért az 
ülésterembe, így a szavazásnál jelenlévő képviselők létszáma: 8 fő.  
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
416/2011. (XII. 13.) határozata: 

 
Békés Város Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a 
„Belencéres” Alapítvány Békés Város Önkormányzatával 
kötött Együttműködési megállapodást a megállapodás IV. 
2. pontjának rendelkezési alapján 2011. december 31. 
napjával felmondja. 
 
Határidő:  intézkedésre azonnal 
Felelős:     Izsó Gábor polgármester 
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel több napirendi pont nincs, megköszöni a megjelenést, a 
képviselők munkáját, a képviselő-testület rendkívüli ülését befejezettnek nyilvánítja.  
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 

   Izsó Gábor        Tárnok Lászlóné  
  polgármester              jegyző  


