JEGYZİKÖNYV

Készült Békés Város Képviselı-testületének 2008. szeptember 5-én, a Városháza
Nagytermében (Békés, Petıfi u. 2. sz.) tartott rendkívüli ülésérıl.
Jelen vannak:

Izsó Gábor polgármester, Barkász Sándor, Dr. Pálmai Tamás,
Deákné Domonkos Julianna, Mucsi András, Miklós Lajos,
Tóth Attila, Belleli Lajos, Szalai László, Dr. Gosztolya Ferenc,
Dr. Farkas István képviselık
Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı
Tárnok Lászlóné aljegyzı
Domokos László Békés Megyei Közgyőlés elnöke
Farkas Zoltán Békés Megyei Önkormányzat alelnöke
Sziklai Zoltán Békés Megyei Önkormányzat Területfejlesztési Osztály
munkatársa
Krasznainé Bácskai Éva Békés Megyei Önkormányzat
Területfejlesztési Osztály munkatársa
Czégény Gyula Békés Megyei Önkormányzat Szakmai Felügyeleti
Osztály vezetıje
Krattinger Márton Békés Megyei Önkormányzat Titkársági és Jogi
Osztály munkatársa
Dr. Kovács József Gyulai Pándy Kálmán Megyei Kórház igazgatója
Fekete Péter Békés Megyei Jókai Színház igazgatója
Dr. Dávid Sándor Békés Megyei Önkormányzat aljegyzıje
Kissné Dr. Balogh Ibolya Farkas Gyula Közoktatási Intézmény
igazgatója
Maczik Éva Hajnal István Idısek Otthona igazgatója
Mester Péter Városvédı és Szépítı Egyesület elnöke
Papp Gábor Békés Megyei Hírlap
Vámos Zoltán Békés Tv
Szegfő Katalin Békési Újság
Koszecz Sándor Városi Kulturális Központ igazgatója
Farkas Lászlóné Békési Kistérségi Általános Iskola igazgatója
Nagy György Miklósné Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ
igazgatója
Erdısné Sági Mária Városi Könyvtár igazgatója
Bárdiné Békési Mária Békési Német Kisebbségi Önkormányzat
elnöke
Dr. Gulyás Zsuzsanna, Dr. Andor László EEI és Rendelıintézet
Szőcs Gáborné Civil Ház koordinátora
Fábri Andrásné Munkáspárt Békési Szervezetének elnöke
Váczi Julianna Gazdálkodási Osztály vezetıje
Gál András Mőszaki Osztály vezetıje
Csomósné Ottlakán Magdolna önkormányzati tanácsadó
Dr. Farkas László jogi munkatárs
Kálmán Tibor, Sápi András a Polgármesteri Hivatal munkatársai,
meghívottak
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Igazoltan távolmaradt:

Erdıs Norbert alpolgármester, Mészáros Sándor, Vámos
László, Dr. Pásztor Gyula, Pataki István, Dr. Rácz László
képviselık

Az ülés kezdésének idıpontja: 13.00 h

IZSÓ GÁBOR polgármester: Köszönti a megjelenteket, a képviselı-testület tagjait, az ülést
megnyitja. Külön köszönti Domokos László urat, a Békés Megyei Közgyőlés elnökét, Farkas
Zoltán urat, a Békés Megyei Közgyőlés alelnökét, Dr. Dávid Sándor urat, a Békés Megyei
Önkormányzat aljegyzıjét, Dr. Kovács József urat, a Gyulai Pándy Kálmán Megyei Kórház
igazgatóját, Fekete Péter urat, a Békés Megyei Jókai Színház igazgatóját.
Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel a képviselık többsége, 11 képviselı
jelen van.
Javasolja a meghívó szerint kiküldött napirendi pont megtárgyalását, melyet szavazásra
bocsát.
A képviselı-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
370/2008. (IX. 5.) számú határozata:
Békés Város Képviselı-testülete a 2008. szeptember 5-i
rendkívüli ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
A Békés Megyei Önkormányzat kötelezı és önként vállalt
feladatai a Békés megyében élık ellátása és a megye
fejlesztése érdekében
Elıadó:

NAPIREND TÁRGYA:

Domokos László elnök

A Békés Megyei Önkormányzat kötelezı és önként vállalt
feladatai a Békés megyében élık ellátása és a megye fejlesztése
érdekében
Elıadó:

Domokos László elnök

DOMOKOS LÁSZLÓ, a Békés Megyei Közgyőlés elnöke: Elıadja, egy sajátos kéréssel
fordult a megye az önkormányzat képviselı-testülete és vezetése irányába, nevezetesen, hogy
egy önálló napirendi pont keretében Békés Megye, mint a városban is jelen lévı szolgáltató,
és Békés Város lakosságát érintı kérdések témakörét tőzzék napirendre. Együttmőködések,
tájékoztatási lehetıség, információadás az elızetes céljuk. Ezt a kezdeményezést
Körösladányban indította el a Megyei Önkormányzat, és azóta már jó néhány településen
voltak, legutóbb Nagybánhegyesen, Békésrıl pedig egy hét múlva Újkígyósra fognak menni.
Mint itt is látható, olyan alkalmakat használnak ki, hogy az „Otthonunk Békés Megye”
program egyszerre a település lakosságát érintı programmal legyen összekapcsolható. Ezért
választották Békésen a Madzagfalvi Napokat, melyre egyben köszönik a meghívást is.
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Megköszöni a Farkas Gyula Közoktatási Intézmény hathatós közremőködését ennek a
rendezvénynek a létrejöttében, elıkészítésében. Továbbá úgy gondolták, hasznos lehet, ha a
Megyei Önkormányzat terveit, törekvéseit, szolgáltatásait
bemutatják Békés Város
Képviselı-testületének, és egyúttal lehetıség nyílik arra is, hogy a megye is közvetlenebbül
megismerhesse Békés Város terveit, problémáit.
A szóbeli elıterjesztés mellett írásbeli elıterjesztést is összeállítottak, amely elég részletes
információt nyújt a Békés Megyei Önkormányzat szolgáltatásairól, betekinthetnek mind az
önkormányzat, mind az intézményei mőködésébe, illetve a legfontosabb tervezéssel,
fejlesztéssel kapcsolatos kérdésekbe.
Ehhez egyrészt néhány gondolatot kíván szóban hozzáfőzni. Majd pedig két megyei
intézményt mutatnak be, amelyek fizikálisan nem, de szolgáltatásaikkal jelen vannak a
békésiek mindennapjaiban az egészségügy, illetve a kultúra területén. Ezért választották
egyrészt a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórházat, másrészt a Békés Megyei Jókai Színházat.
Köszönti a Békésen lévı két nagy megyei intézmény vezetıit, egyrészt a Farkas Gyula
Közoktatási Intézmény igazgatóját és helyettesét, másrészt a Hajnal István Szociális
Intézmény vezetıjét.
Elıadja, úgy ahogyan a város, a megye is kötelezı, és nem kötelezı feladatokat lát el. Egy
fontos célkitőzése volt a 2006-ban megalakuló Megyei Önkormányzatnak, hogy a kötelezı
feladatain túl minél több olyan feladatot is válasszon ki, amely nem kötelezı, hiszen helyben
is tudják, hogy a kötelezı feladatok nem fedik le az élet összes problémáját, kihívását,
általában többet vár el egy település, egy megye lakossága is, mint a szigorúan vett törvényi
kötelezettség. Csak a sportot, kultúrát, életmódot befolyásoló egyéb kérdéseket említi, és még
sorolhatná, amelyeket sokszor döntıen a településen kérnek számon, pedig semmi köze
hozzá, legfeljebb közvetett módon támogatólag, vagy korábbi szokásjog alapján. Ezekhez
pedig nem jelenik meg közvetlen állami támogatás, normatíva, állami felelısségvállalás. Ezért
ezekhez kizárólag egy-egy önkormányzat rendelhet forrást, pénzt, energiát, szervezést, vagy
lehetıségeket.
Mi az a kérdéskör, amivel a Megyei Önkormányzatnak szembe kell néznie, amely
helyzetképet, arculatot a megye lakossága állít feléjük? Békés Megyének ma egyik
legnagyobb problémája a megélhetés, a foglalkoztatás kérdése, hogy mindenki meg tudjon
élni a saját településén, otthonában. A másik fokozottan megjelenı kérdéskör a napi
megélhetést befolyásoló, munkaidın túli egyéb tevékenység, amely az életminıséget
befolyásolja. Ha baj van, kéznél legyen a mentı, orvos, kórház, idıs-ellátóhely, fogyatékosellátóhely, árvaellátás biztosítása, tehát mindaz a rászorultsági helyzet, amelynek a
biztosítását igénylik. Itt a civil szervezeteknek, egyházaknak, más társadalmi szervezeteknek
is igen komoly szerepük van. Látják, hogy nagy viták is folynak ezen ellátórendszerek további
mőködésérıl. Ez mennyiben üzleti alapú, állami, civil feladat, illetve öngondoskodás,
közgondoskodás, szélesebben véve szolidaritási alapú. Ennek a vitái a kórházat érték el
leginkább mind pénzügyileg, mind szakmailag, mind ellátási terjedelmét tekintve. Egyrészt
vannak a strukturális változások, kihívások, reformok, melyek lényege, hogy úgy nem mehet
tovább, ahogy eddig. Érzelmektıl függıen döntsék el, hogy ezt ki minek nevezi. A másik
fontos szempont, hogy az ország 2006 után felébredt, és világossá vált, hogy az
önkormányzatoknak nem tudnak annyi pénzt adni, amit korábban adtak. Ez érintette mind a
településeket, mind a megyét. 2007-ben ez közel egymilliárdos nagyságrendő volt. A megye
mőködési költségvetése mintegy 20 milliárd, ez abszolút számban ennyivel kevesebb volt,
ezen kívül az áremelésekbıl adódó hatásokat is ha figyelembe veszik, ez meghaladta az
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egymilliárdos elvonást. Ez olyan alapvetı kihívást jelentett, amellyel a helyi képviselıknek is
meg kellett küzdeniük a maguk módján, maguk méreteiben. Kevesebb pénzbıl lehetıleg
ugyanazt a szolgáltatást, vagy a szolgáltatás minıségét megtartva, de más formában fenn
kívánja tartani, hiszen ez az emberek számára fontos feladat.
A szakmai és pénzügyi kihívások mellett azzal is szembe kell nézniük, hogy az emberek
szolgáltatásokhoz való viszonya is megváltozott. Az igénybevevı oldal is folyamatosan
változik részben üzleti, piaci okok miatt, másrészt állandóan változik a megye lakosságának
korosztály szerinti összetétele is, egyre idısebb a megye társadalma. Sorolhatnánk még sok
olyan összefüggést, amelyek hihetetlenül felgyorsították a körülöttünk lévı világ
megváltozását. Ezért a megye a saját szerepkörével kapcsolatban egy olyan álláspontot
helyezett elıtérbe, amelyet új típusú megyei szerepvállalásnak is nevezhetne. Egyszerre
érdekeket képvisel, azok mellé próbál állni, akiknek valamilyen jogos sérelmük van; értékeket
ıriz és fejleszt, amelyet ránk hagytak elızı generációk, azokra büszkék, azok ápolása,
továbbvitele. A megye egészében próbálnak gondolkodni, nemcsak az intézményei határáig,
egy-egy településig, hanem a megye mind a 75 településére egyöntetően próbál gondolni,
odafigyelni, közszolgáltatni. Az érdekeket képviselve csak felidézi, hogy Békés városával
közösen is sok mindenrıl döntöttek, pl. a vasútbezárással, a mezıgazdasággal, öntözéssel,
szárazsággal kapcsolatos kérdések, és más egyéb, olyan állásfoglalás, amelyet most nem
kíván felsorolni, de a megye határozatot hozott és kezdeményezıleg lépett fel. Visszatérve a
kórházra, ilyen téma volt a betegszállítással kapcsolatos kérdés, amely talán most már nyolc
hónap után egyensúlyi állapotba került, de az elsı idıkben sok-sok gond és sérelem volt ezzel
kapcsolatban. És ott van még mindig az az állapot, hogy a sürgısségi ellátáshoz a helikopteres
mentıszolgálati ellátást még ma sem tudja egyedül ebben a térségben az ország biztosítani a
15 perces megközelítést. Ez nem szorosan Békéshez kötıdik, de a lakosait érinti, ezért ebben
a kérdésben lobbiztak, véleményt formáltak, érdekeket képviseltek, próbáltak együttmőködni,
megoldásokat kerestek.
A kórházzal kapcsolatban még egy komolyabb változás volt, 2006 végén, 2007 elején a
Tüdıkórház, amely önálló jogi intézmény volt, miután elveszítette az ágyai kétharmadát,
aktív ágyait, összevonásra került a Megyei Pándy Kálmán Kórházzal. Így egy
válságmenedzseléssel megemésztette a veszteségeket, ésszerősíteni tudta mőködését,
átalakította a külsı megrendelıi, ágyszám-csökkentéshez igazodó szerkezetet hozott létre
kevesebb emberrel, kisebb szolgáltatási kapacitással, amit megrendelt az Egészségügyi
Pénztáron keresztül, annak megfelelı mérető szolgáltató intézményt hoztak létre. Egyúttal
átrendezték a kórházzal kapcsolatos szerkezeti döntéseket. Nagyon komoly egyszeri
ráfordításaik voltak, kb. tízszer annyi, mint amennyit az kormányzattól kaptak ahhoz, hogy
ezt az új kisebb, szerkezetet finanszírozni tudják: 250 milliós nagyságrendő egyszeri
ráfordítással szemben mintegy 25 millió Ft-ot kaptak. Ez mutatja, hogy sokban magukra
voltak hagyva ebben a kérdésben.
A másik ilyen, lakosságot érzékenyen érintı terület, hogy ún. teljesítményvolumen korlát van
a kórházban, amely a betegek sorban állását vonja maga után jó néhány területen. Ez 2006
júliusától mőködı szabály, melynek negatív hatásait szintén már az új testület 2006 óta szinte
állandóan tárgyalta. A napi kórházirányítás, fenntartói szakmai döntések miatt kellett nagyon
sok alkalommal tárgyalniuk ezt a kérdést.
A kórházi fejlesztésekkel kapcsolatban elmondja, hogy a megyei kórház is benne van abban a
versenyfutásban, ami a magyar egészségügy szerkezeti átalakításával függ össze. Részben
azokra a korábban elavult területekre koncentráltak, amelyeket száz éve nem sikerült
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megújítani. Pályázatot adtak be a Patológiai Osztály, és a Sürgısségi Osztály fejlesztésére, de
szándékukban áll egy harmadik kategóriás kórházfejlesztés is az Új Magyarország, vagy az
Európai Uniós programok keretében, amely a kórház mőszerezettségéhez, minimumfeltételek
biztosításához kapcsolódik, de lehetıség lesz épület felújításokra is. Az a jövıképük, hogy a
megye egészének egészségi ellátását biztosító korszerő intézménye legyen a Megyei Pándy
Kálmán Kórház. Ehhez a megye saját erıbıl is pénzt biztosít, másrészt pályázatokat keres,
harmadrészt a kórház azzal kíván ehhez hozzájárulni, hogy egyensúlyi költségvetést
mőködtet.
Egyrészt azért beszélt talán többet az egészségügyrıl, mert a szakellátáson keresztül
kapcsolódnak egymáshoz, és sok más betegirányítási ügyben, másrészt pedig látni kell, hogy
ez a megye mőködési költségvetésének a felét teszi ki – 10 milliárdos a költségvetés – a
foglalkoztatottak száma meghaladja a felét kétezer feletti létszámmal, tehát egy hatalmas
ellátó intézményrendszerrıl van szó, amely messze nem Gyulára, Szeghalomra,
Mezıhegyesre koncentrál, ahol a tényleges telephelyei vannak. Illetve a kórházi ellátáshoz
kapcsolódik egy hasonlóan nagy összetételő szakrendelıi ellátórendszer. Például a nyári
idıszakban már hagyományosan a Gyulai Rendelıintézet látja el a szünetelı békési
szakrendeléseket is. Kéri, hogy a kórház igazgatója errıl még majd kicsit többet mondjon.
A másik bemutatkozó terület a kultúra. Komoly átalakuláson van ennek üzemeltetése,
felfogása. Ezt a települések maguk is érzik. Jellemzıen nem kötelezı, vagy nem
finanszírozott feladatokat lát el, hiszen intézmények, szolgáltatások kötıdnek hozzá. A Jókai
Színház az egyik olyan kulturális intézmény, amelyiket a kormányzat közvetlen bázisalapon
finanszíroz, nem normatív alapon. Van egy meghatározott összeg, amelybıl a Bábszínház és a
Jókai Színház folyamatos kıszínházi szolgáltatást tud nyújtani, de ennél többet is. Errıl
bıvebben a színházigazgató úr beszél majd.
A könyvtári, levéltári és a múzeumi szolgáltatásokban pedig jelentıs átalakulások vannak.
Egy hálózatos partneri viszonyt szeretnének elérni. A könyvtárnál indítottak el nagyobb
változásokat, a Tudás Házához, a képzéshez való nagyobb hozzájutást tőzték ki célul. Mint
minden településen, a megyének is szembe kell néznie a hagyományos olvasószolgálati
könyvtár iránti igény visszaszorulásával. Ezzel szemben azonban vannak új, tudáshoz való
hozzájutási igények, amelyeket ki kell elégíteniük.
A közoktatás a másik olyan nagy terület az egészségügy mellett, amely kötelezı feladata a
megyének. Ezt nagyon jól tudja Békés, hiszen átadta a középfokú oktatási intézményeit a
megyének. Megpróbálják ezeket jó gazda módján mőködtetni. Komoly átalakítások zajlottak
le, koncentrálniuk kellett az erıket részben szakmai, részben pénzügyi követelmények
megfogalmazódása miatt. Hónapok óta folynak a tárgyalások a várossal, hogy szeretnének
fejlesztıként, befektetetıként részt venni Békés Városában is, amelytıl többletszolgáltatást,
megújuló képzést várnak, igyekeznek a munkahelyek szakképzési igényéhez igazítani
intézményeiket. A 17 megyei intézménybıl 3 nagy megyei intézményi centrum jött létre. Egy
gyulai, a Harruckern, egy mezıkovácsházi, a Hunyadi János, illetve a békési Farkas Gyula
intézményi centrummal, amely dévaványai egységgel rendelkezik. Egy jól szervezett,
logisztikailag új helyzetet teremtettek jelentıs, ésszerő gazdálkodási lehetıséggel, többlettel.
Másrészt egy jobb minıségő, egységes szolgáltatást tudnak nyújtani. Azt tudják kínálni most
ezekben a megyei intézményekben, hogy aki 14 éves kora elıtt, illetve után tovább akar
tanulni, tehetséges, vagy fogyatékos, vagy éppen hátrányos helyzető, annak nyitva áll egészen
21 éves koráig a képzési lehetıség.
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Pályázatot nyújtottak be az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében a Farkas Gyula
Szakképzı Intézmény Kollégiumával kapcsolatban, illetve az ún. inkubációs, vagy
gyakorlóhelyével kapcsolatban. Sajnálattal közli, hogy a pályázatot elutasították. Pályázati
úton nem tudnak fejleszteni ezekben az intézményekben. Javaslatuk, mivel a középfokú
közoktatást alapvetı megyei kötelezı feladatnak tekintik, hogy saját erıbıl fejlesszenek. A
megye a kötvénykibocsátásból származó bevételét tudja e célra befektetni. Nyílván nagyon
megfontoltnak kell lenni, mivel az ingatlanok jó része nem megyei tulajdonban van. Ezért
javasolja megfontolásra, hogy próbáljanak ebben megállapodásra jutni a várossal. Arra is
lehetıséget adnak, hogy a város saját erıbıl fejlessze a tulajdonában álló ingatlanokat, ehhez
természetesen a megye meghatározza a szakmai programokat. Úgy érzik, hogy mindenáron
szükség van fejlesztésre, de hogyan oldják meg, ebben közösen kell szót érteniük. Kéri, hogy
ebben érdemi párbeszédet folytathassanak az ısz folyamán. A megye nyitott ebben a
kérdésben. Szeretné, ha ebben az évben megszületne a döntés, mert ha pozitív, akkor jövı
évben mindenképpen el kell indítani a beruházást, melyre egyre inkább halaszthatatlan igény
van.
A másik nagy intézmény, amely szintén átalakult, az idısek szociális ellátása, illetve a
különbözı hátrányos csoportokat érintı ellátó hely. Ez a Hajnal István Szociális Intézmény,
amely békési centrummal, de jó néhány, más településeken lévı egységgel egy hatalmas
szociális ellátó, gondoskodó intézményhálózatot alkot. Ez esetben is tovább kellene lépni, az
épületeket fel kellene újítani. A szolgáltatás rendszere alapvetıen átalakulóban van, a
kormányzat szőkíti a szociális ellátás jogosultságát. Érzik, hogy az egyre idısödı
korosztálynak valamilyen gondoskodási ellátásra volna szüksége, pl. kisebb ingatlanokkal,
ezért itt komoly további fejlesztéseken kell gondolkodniuk. Ajánlják, hogy Békésen is tegyék
ezt meg.
Mint minden önkormányzat, a Megyei Önkormányzat is készített egy társadalmi-gazdasági
programot. A megyegyőlés kezdeményezésére ennek kibıvítését hagyta jóvá 2013-ig, a teljes
EU-s fejlesztés 7 éves ciklusára. Most a kivetítın az elsı négy év összefogás programja
látható. Gratulál Békés Városnak, hogy az oktatás területén pályázatot tudott nyerni, mert aki
most nem tudott nyerni, 2013-ig már nem lesz fejlesztési forrás erre elkülönítve.
Ezen kívül készítettek 2006 végén, 2007 elején egy Békés megyei esélyteremtési tervet,
amely elsısorban a foglalkoztatásra és az esélyteremtésre koncentrál. Egy év után világossá
tették, hogy szét kell bontani a tervet, és egyenként kell mindenkinek megpályázni. Ezért a
egymásra épülı tervezésnek az esélye elesett. Amely elemet valaki meg tudja nyerni, azt
megvalósítja, de ha nem nyer tovább, akkor nem tudja folytatni.
Ennek ellenére érzékelik, hogy a tervezésen túl a végrehajtásban összehangolást kell
végrehajtani. Ennek megfelelıen társulási, együttmőködési formákat keresnek. Példaként
említi a megyében lévı nyolc fürdı mőködésében rejlı lehetıségek összehangolását a
természetes versengı hatás mellett.
Kiemeli még, hogy átalakították a nemzetközi együttmőködéseket. 2007. január 1-tıl
Románia is uniós tagállam lett, és ez Arad és Bihar Megyét közvetlenül egy olyan új partneri
helyzetbe hozta Békés Megye viszonylatában is, amelyben közvetlen, szoros együttmőködést
kívánnak a két megyével kialakítani. Ez új együttmőködési megállapodásokban jelenik meg.
Természetesen a korábbi erdélyi, szlovákiai és Nyugat-Európai korábbi kapcsolatok mellett,
de ott is igyekeznek új uniós közös programokat keresni. Valamint a Vajdaságot tekintik még
külkapcsolati partnerként, ahol szeretnék szorosabbra főzni kapcsolataikat intézményi
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rendszereiken kívül is színházi és politikai színtéren is. A települések más megyékkel való
kapcsolataira is nyitottak.
Szeretnének továbbra is olyan szoros együttmőködést tartani Békés Város lakosságával,
önkormányzatával és intézményeivel, amely eddig is jól mőködött, de további fejlesztéseket is
szeretnének tenni.
DR. KOVÁCS JÓZSEF a Megyei Pándy Kálmán Kórház igazgatója: Mindenek elıtt köszöni
azt a megtiszteltetést, hogy a megyei kórházat bemutathatják. Intézményük munkatársainak
mottója: „A beteg érdeke a legfıbb törvény”. A megyei kórház építésére 1828-ban gondoltak
elıször, és majdnem 20 évnek kellett ahhoz eltelnie, hogy akkor 10 ággyal megnyissa kapuit.
4 ezer Ft győlt össze akkor közadakozásból, és május 1-jén nyitotta meg kapuit a kórház. Az
elsı pillanattól kezdve minden évben a vármegyének és a megyének a tulajdonában mőködött.
Még mintegy 14 év múlva is csak 16 ággyal mőködött, és minden évben a tulajdonos
megyének elkészítette jelentését a betegellátásról. A kórház igazgatói közül egy nagyon híres
igazgatót, Berkes Sándort emeli ki, aki a kórház jelenlegi arculatát kialakította. 1896-tól
1924-ig volt a kórház vezetıje, minden épület építése az ı nevéhez főzıdik. Királyi kórház is
volt a századfordulót követıen, abban az idıben 1405 ággyal a vidék legnagyobb közkórháza
volt.
Pándy Kálmán nevét 1986-ban vették fel, ı egy ókígyósi származású világhírő elmeorvos
volt. Végül a most megszüntetett Lipótmezei Intézetnek az igazgatójaként hunyt el.
Ókígyóson együtt ápolják az emlékét Szabadkígyós Önkormányzatával, ahol a közeljövıben
mellszobor átadására, illetve egy emlékhely kialakítására kerül sor. Édesapja gazdatiszt volt a
szabadkígyósi kastélyban.
1911-ben már 210 ágyas sebészeti pavilon mőködött, amelyet sok-sok ráépítéssel 1986-ban
adtak át a jelenlegi állapotában. Mostanra majdnem a legelavultabb épülete a
pavilonrendszerő intézményeknek.
1998-at követıen 2001-ben adták át a Fertızı Osztályt (Infektológia). Ez azért példamutató a
megyében, mert 50%-ban Megyei Területfejlesztési Alapból, 50%-ban önerıbıl valósult meg.
Abban az idıben kevesebb volt a sikertelen pályázatok aránya, mint manapság.
2002-ben nagy hiánypótlás volt a Drogambulancia átadása. Azóta kibıvült közhasznú
tevékenységgel, tőautomatával is rendelkeznek, és nem kell a rászorulóknak Pécsre,
Debrecenbe, Szegedre, Budapestre járniuk, mert helyben szakszerő ellátásban részesülnek.
Az igazi nagy lépés a diagnosztikai tevékenység összevonása volt. 1,9 milliárddal indult az a
címzett állami támogatás, amely 3,5 milliárdnál ért véget. A múlt évben tudták a sürgısségi
mőtéti blokkot is átadni. A diagnosztikai tevékenység igen nagymértékben meghatározza egy
kórház arculatát.
Ugyancsak 2002-ben 100 millió Ft-os összegbıl megújult a Várfürdı területén a
Reumatológiai Szakrendelés, amely igen jó színvonalon mőködik ma is. A Széchenyi Terv
pályázatához sikerült kapcsolódniuk vele.
Szintén ebben az idıszakban került átadásra a 15+1 kezelıhelyes Mővese Állomás. Nagyon
fontos volt, hogy ez felépüljön, és jó színvonalon szolgálja a betegellátást. Egyben cukorbeteg
ellátó központ is a kórház.
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A sugárterápia alapjait 1993-ban és 2003-ban teremtették meg. 2003-at követıen megyei
adakozásból mintegy 35 millió Ft-os értékben hipertermiás kiegészítı kezelés feltételeit is
megteremtették, amely kiegészítı kezelést nyújt a daganatos betegeknek. Itt minden kezelés
rendelkezésre áll ami Magyarországon elérhetı a daganatos betegek számára.
2001-ben 1,5 milliárdos beruházással sikerült felújítani a Pszichiátria épületét. Itt dolgozó
orvosaik méltó utódai Pándy Kálmánnak.
Statisztikai adatokat elemezve megállapítható, hogy Magyarország öregedési indexe
háromszorosára nıtt 1949-2001 között.
A megyében a várható élettartam férfiak és nık esetében is az országos átlagnak megfelelı.
Az 1472 ágy a végleges ágyszámuk a Tüdıkórházzal történt összevonás után. A 39 kiemelt
intézmény egyike a kórház, 815 garantált aktív ágyuk van.
A fekvıbeteg ellátásban a betegek halálozási mutatói 2,7-rıl 3,1-re nıttek, ez azonban nem az
idıseket érinti, hanem a középkorúak és fiatalabbak irányába tolódott el. Ez nagyon komoly
figyelmeztetı jel lenne azok számára, akiknek erre oda kellene figyelniük, mert a nemzet
kihalófélben lesz valamikor, ha ez a tendencia folytatódik. Ez azt jelenti, hogy az emberek
egyre nehezebben bírják azt a győrıdést, amelyet a mindennapok rájuk rónak. Az a beteg nem
gyógyul meg, aki feladja a küzdelmet.
A betegforgalmi adatokat elemezve látszik, hogy 837 ezer megjelenést volt 2007-ben a
járóbeteg ellátásban.
Nagyon széles a szakmai paletta, az intézmény gazdálkodása stabil. Ennek a 200 fıs
elbocsátás és sokféle átrendezıdés volt az ára a múlt évben.
A kórház osztályait úgy gondolja, mindenki ismeri. Valamivel több, mint 140-féle
szakrendelésük van. A nyári hónapokban a szünetelı szakrendelések feladatait is átvállalják
Békés esetében is.
Békés vonatkozásában néhány mutatót hozott magával. 2007-ben járóbeteg ellátásban
korcsoportos bontásban Békésrıl 23 910 megjelenés volt a megyei kórházban. Ez év elsı
félévében eddig 13 605 megjelenést regisztráltak.
A fekvıbeteg ellátás vonatkozásában a múlt évben 2 693 fekvıbeteg volt. Ez év elsı
félévében 1 552.
Igyekeznek a hagyományos mellett a korszerő diagnosztikát képviselni, és ennek jegyében
végzik munkatársaik munkájukat. Köszöni a lehetıséget, hogy ezt a néhány gondolatot
elmondhatta.
FEKETE PÉTER a Megyei Jókai Színház igazgatója: Nagy megtiszteltetés számukra, hogy
ilyen szép számmal megjelentek a városi közmővelıdési intézmények vezetıi, és más
érdeklıdık erre a mai képviselı-testületi ülésre. A protokollárison túl szakmailag is rendkívül
fontosnak tartja, hogy egy megyei közmővelıdési intézmény eljöhet egy városba, és számot
adhat a mőködésérıl. Lehetıség teremtıdik arra, hogy akár formálisan, akár a testületi ülés
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után kötetlen formában is tovább beszélgessenek, és információkat juttassanak el errıl az
intézményrıl.
A Békés Megyei Jókai Színház megyei intézmény, elsıdlegesen a megye lakosságát kívánja
kiszolgálni. Egy pár mondatban a múltról, majd a jelenrıl kíván beszélni, illetve felvázolja a
jövıt. Hozott egy kiadványt a képviselıknek, amelyben a tavalyi év eseményeirıl, illetve a
jövı év terveirıl átfogó írásos képet tekinthetnek meg.
A Jókai Színház jelenlegi vezetése mintegy másfél évvel ezelıtt vette át a színház irányítását,
mindannyian tudják, hogy milyen körülmények között. Errıl egy pár mondatban kíván szólni.
Egy belsı vizsgálat szabálytalanságokat állapított meg az intézménynél, és ezeket azonnal,
rövid idın belül kellett orvosolni, felszámolni. Az a vizsgálat, amely belsı vizsgálatnak
indult, jelenleg rendırségi szakaszban továbbra is tart, tanúkihallgatások vannak folyamatban,
és nagyon bíznak abban, hogy a rendırségi vizsgálat elıbb-utóbb lezárul. A másfél évvel
ezelıtti helyzetben egy vezetıségtıl megfosztott, mőszaki vezetı, gazdasági igazgató,
mővészeti titkár és igazgató nélküli intézményt kellett átvenni. Elıször azt a strukturális
rendszert kellett újból felépíteni, amelyet a hibák megtalálása után újjá kellett tervezni. Az
elsıdleges feladatokkal az új vezetés mintegy másfél év alatt sikeresen megbirkózott.
Valamennyi kétséges szerzıdés, ügymenet kitisztázódott, és jelenleg egy stabilan mőködı,
struktúrájában átszervezett közmővelıdési intézmény szolgálja a megye lakosságát.
A színház épülete – kicsit szubjektíven megítélve – a legjelentısebb megyei kulturális épület;
a legjobb helyen van, a legszebb termei vannak. A befogadott közönségszáma a befogadó
helyek számához viszonyítva a legnagyobb. Ezek alapján megállapíthatja, hogy a legnagyobb
kulturális, közmővelıdési, mővészeti intézménye a megyének ez az intézmény. Ehhez
méltóan az ott folyó tartalmi munkának is a legpéldaértékőbbnek, legjobbnak kell lennie. Az
egy évvel ezelıtti rendcsinálást követıen elsıdlegesen a nyitás volt az ügyvezetıség célja.
Megpróbálták megszólítani a megye lakosságát korosztályonként és társadalmi rétegenként.
Ezt nagyon szervezetten, célirányosan tették az irodalomtól a komolyzenén, a tánc mőfaján
keresztül. Korábban a bérletes elıadásokon kívül egy-két vendégjátéka volt az intézménynek,
tavaly ez hatvan fölötti volt, amely elég jelentıs, radikális változást jelentett. Elérték, hogy
megnyílott az intézmény, most már ezt készpénzre kell váltaniuk. Azokat a becsalogatott
embereket bizony oda kell kötni, és el kellene érni, hogy állandó fizetı nézıi legyenek az
intézménynek.
Az intézmény mőködésérıl szólva elmondja, hogy mintegy 80 fı közalkalmazottal mőködı
intézményrıl van szó. Akikkel a nézık találkoznak, a színészek mindössze tizenketten
vannak. Van egy kb. 25 fıs társulatuk, melybıl 12 fı közalkalmazotti státuszú, a többiekkel
megbízásos szerzıdés alapján dolgoznak együtt. Minden évben igyekeznek az egyes
produkciókhoz olyan személyiségeket, sztárokat szerzıdtetni, akiknek a munkamódszere,
személyisége egyrészt üdítı a megyei közönségnek, másrészt példaértékő tud lenni a színház
dolgozóinak. Örömmel jelenti be, hogy Dobó Katát sikerült az elsı produkcióhoz
szerzıdtetniük, ezzel egy médiaszemélyiség, egy sztár érkezett hozzájuk. Az intézmény
mintegy 400 millió Ft-ból gazdálkodik, ebbıl 300 milliót a tulajdonos bocsát rendelkezésükre
elsısorban állami, illetve önkormányzati támogatásból. Mintegy 100 millió Ft az az összeg,
amelyet az intézménynek saját magának kell elıteremtenie. Ebbıl mindössze 30 millió Ft az,
amely a jegybevételbıl jön. A magyarországi jegyárak messze nem tudják fedezni ezeknek a
mővészi produkcióknak a kiadásait.
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A Jókai Színház nyitásával egy idıben azokat a rokon mővészeti, kulturális ágakat szerették
volna megszólítani, amelyeknek úgy gondolják, hogy egy intézményen belül kell mőködni.
Így az irodalom oldaláról a Bárka folyóirat érkezett a strukturális átalakulás során a Jókai
Színházhoz. Az irodalom, a dráma, a dramaturgia nagyon szorosan, és nagyon jól megfér
egymás mellett. Az együttmőködés nagyon gyümölcsözı, a Bárka folyóiratban
megtalálhatnak nagyon sok olyan írást, amely a színház programjaival, mőködésével
kapcsolatos. A Békés Megyei Szimfonikus Zenekar, a komolyzenei vonal is a színházhoz
kötıdik most már fél éve, igyekeznek közös produkciókkal, pályázatokkal, mővészeti
alkotásokkal együtt megjelenni. A Bábszínház, amely önálló intézmény, de gazdaságilag és
szervezetileg a Jókai Színházhoz tartozik, szintén nagyon jó kapcsolatban áll a színházzal, sok
közös programjuk van. Nagyon fontos, hogy a közös programok kialakításánál, a hosszú távú
tervezésnél, a korosztályok megosztásánál együtt tudjanak mőködni, hiszen a mővészetre, a
színházba járásra a Bábszínház már egészen kis korban rászoktatja a közönséget, amelyet a
színháznak át kell vennie a kisiskolás korban. A tavalyi évtıl a Bábszínház a Jókai Színház
falain belül mőködik, és ott tartja az elıadásait.
A megye lakosságának megszólításáról, a közönségkapcsolatokról kíván pár szót mondani.
Azt gondolják, hogy az a bérletes közönség, amellyel a hosszú évek során kapcsolatban állt a
színház, jó kapcsolat, amelyet mindenképpen meg kell ırizni, fenn kell tartani, de hosszú távú
célkitőzésként kitőzte a színház, hogy a bérletes közönségen kívül meg kíván szólítani egy
esténként színházba járó, kultúra iránt érdeklıdı jegyvásárló közönséget. Ez egy nagyon
komoly feladat, radikálisan kell változtatni a színházba járási, kultúra iránti érdeklıdési
struktúrán, szokásokon, hiszen megszokták az emberek, hogy a bérletet megveszik egy évre
elıre, és beikszelték azokat a napokat, amelyeken az elıadások vannak, vagy elmentek más
városba, pl. Budapestre ezt az igényüket kielégíteni. Annak érdekében, hogy ezen
változtassanak, valamennyi elıadásból kiemeltek 10-12 nagyon jó helyet, amelyeket nem
értékesítenek bérletben, hanem fenntartani azoknak az embereknek, akik alkalmanként
kívánnak színházba menni. A színházba járási szokások megváltoztatása érdekében
stúdiószínházi elıadásokat is indítanak. Mindezt úgy tudják eljuttatni a közönséghez, hogy
egy jó kommunikációs rendszert alakítanak ki. Van a régi hagyományos kommunikációs
rendszer, ahol az egyes kistelepüléseken megvannak azok a kontakt személyek, akiknek a
jegyiroda leküldi a plakátot. Ezt mindenképpen meg szeretnék tartani, bıvíteni, azonban az
internet korszakában élve az új generáció felnövekedésével muszáj volt az internetes
kommunikációt elıtérbe helyezniük. Elindították a számítógépes jegyvásárlási rendszert, így
mostantól bárki, akinek internet hozzáférése van, a színház honlapján megállapíthatja, hogy
melyik elıadásukra van jegy, milyen hely van, és mennyibe kerül, honnan lehet jól látni. Ezt a
rendszert még meg kell ismertetni a közönséggel. Kéri, hogy segítsenek ebben, mondják el a
környezetükben lévı embereknek, hogy van egy ilyen lehetıség. Az internes kommunikáció
egyik magasabb formája az on-line, amelynek a fenntartó Megyei Önkormányzat nagy
jelentıséget tulajdonít. Nagy befektetésekkel és komoly energiákkal építi ki ezt az on-line
rendszert úgy a település on-line-ok, mint a különbözı szak on-line-ok tekintetében. Ezek
közül a Jókai Színházhoz köthetı az ún. rendezvény on-line, amelyen napi frissítésben
láthatják, hogy a megyében milyen rendezvények vannak. Ezt a szolgáltatást nem csak a
megyéhez kapcsolódó intézmények, hanem privát intézmények is igénybe vehetik. A megye
ezzel segíti azokat a településeket, amelyeknek programjaik vannak, hiszen ezzel idejönnek a
látogatók, megindul a turizmus, és ez bevételt jelent a településeknek. Kéri, hogy a település
is használja ezeket.
Beszélt Elnök Úr a külföldi kapcsolatokról. Tájékoztatja a jelenlévıket, hogy mivel három
ország határán vagyunk, földrajzilag stratégiai helyen, úgy gondolták, hogy megpróbálják
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összefogni a határon túli, hozzánk közelesı színházakat, és elérni, hogy kicsit Szeged, illetve
Debrecen elıtt járva a határon túli négy közvetlen színház, Szabadka, Újvidék, Temesvár és
Nagyvárad a Jókai Színházhoz csatlakozzanak elıször. Elmondhatja, hogy ennek a négy
határon túli színháznak a Jókai Színház az elsı anyaországi partnere. Ezek a kapcsolatok
kulturális kapcsolatként indulnak, de nagyon bíznak benne, hogy a gazdaság szereplıi ezeken
a kulturális hidakon át tudnak járni, és majd együtt tudnak dolgozni, mőködni.
A hazai gazdaságot is meg szeretnék szólítani, a megyén belüli gazdasági szereplıknek egy
ajánlattal állnak elı. Azt gondolják, hogy a Békés Megyei Jókai Színház a legjobb helyen
lévı, legszebb épület, ezért azt ajánlják, hogy hozzák el az üzleti partnereiket a színházba,
ahol biztosítanak mindent feltételt egy tárgyalás lefolytatásához, pl. internet hozzáférés,
hostess szolgálat, elegánsan megterített vacsora, utána elıadás megtekintése, amelyhez üzleti
páholyt biztosítanak üzletfeleiknek. Az elıadás megtekintése után várhatóan jó üzleteket
fognak kötni. Az üzleti szférát mindenképpen szeretnék kiszolgálni a színházon belül.
Békés várossal való együttmőködési lehetıségekrıl kíván pár szót váltani. Nagy örömére
szolgál, hogy a közmővelıdési intézmény élén való vezetıváltás egy új fejezetet nyit a Békés
Megyei Jókai Színház és a város együttmőködésében. Már felvették a kapcsolatot, és
megnézték azokat a kapcsolódási pontokat, ahol a színház segíteni tudja a helyi kulturális
életet. Kéri a város kulturális életének valamennyi szereplıjét, hogy bármilyen
segítségkéréssel bátran forduljanak hozzájuk, azt meg fogják adni úgy az intézmény
infrastrukturális, mint a szellemi tıkéjével.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Nagy tisztelettel megköszöni az Elnök Úr és a két intézmény
tájékoztatóját. Lehetıség van a képviselık részérıl kérdések feltevésére. A maga részérıl nem
kíván kérdést feltenni, mivel mint megyei képviselı, ezekkel a kérdésekkel tisztában van.
Néhány szóban összefoglalja álláspontját. Elsısorban konkrétumként jelentkezett a megyei és
a városi intézmények közötti összhang további megteremtése és fokozása érdekében, a
intézmények tulajdonjogának átruházása, illetve az ehhez kapcsolódó megyei fejlesztések
azok, amelyek Békést szorosabban érintik. Ezt mindenképpen meg kell fontolni, már több
körben tárgyalták ennek a lehetıségét. Egy jelentıs vagyonról van szó összességében,
azonban ha ezt a város mőködtetné, lehet, hogy nem tudná megfelelı tartalommal kitölteni,
hiszen ez egy feladathoz kötött vagyon. Meg kell találni azt a közös álláspontot, amely
alapján a megyének és a városnak is érdeke, hogy ez megfelelıen fejlıdhessen, illetve karban
tudják tartani az iskolát és a szociális otthont is, hiszen Elnök Úr szerényen elhallgatta, hogy a
városban a második legnagyobb munkáltató a Farkas Gyula Közoktatási Intézmény, illetve a
Hajnal István Szociális Intézményben is sokan dolgoznak. Ezért nagyon is jelentıs, hogy itt
mőködjön és fejlıdjön ez a két intézmény. A másik oldalról viszont azt is látni kell, hogy egy
komoly mennyiségő vagyonról van szó. Biztos benne, hogy meg tudnak majd állapodni.
Megköszöni a tájékoztatásokat, mert sokkal közelebbrıl és elsı kézbıl kaptak tájékoztatást a
jelenlévık. Örül, hogy ilyen sokan elfogadták a meghívást elsısorban a szakmából az
orvosok, pedagógusok, kulturális területen dolgozók körébıl, mert ez a megye és a város
közötti kapcsolatot még tovább erısítheti.
Átadja a szót a képviselıknek, hogy esetleges véleményüket mondják el, kérdéseiket tegyék
fel. A közönség soraiban lévıket pedig arra biztatja, hogy mivel a vendégek itt maradnak a
Madzagfalvi Napok megnyitó részében, jöjjenek el, és ott is találkozhatnak velük kötetlen
beszélgetés formájában.
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Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, megköszöni az Elnök Úr és a két
intézményvezetı kiegészítı tájékoztatását, és kéri a képviselı-testületet, hogy vegye
tudomásul a tájékoztatást, melyet szavazásra bocsát.
A képviselı-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
371/2008. (IX. 5.) számú határozata:
Békés Város Képviselı-testülete a Békés Megyei
Önkormányzat kötelezı és önként vállalt feladatai a Békés
Megyében élık ellátása és a megye fejlesztése érdekében
címő tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidı: azonnal
Felelıs: Izsó Gábor polgármester

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel több napirendi pont nincs, megköszöni a megjelenést, a
testület rendkívüli ülését befejezettnek nyilvánítja.

K. m. f.

Izsó Gábor
polgármester

Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka
jegyzı

