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 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 Készült Celldömölk Város Önkormányzata Képviselőtestü-
letének 2011. december 21-én 14.45 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 
 
 Jelen vannak: 
 
 Fehér László polgármester, Benkőné Remport Lilla, Budai 
Bernadett, Erdélyi Antal, Horváth Melinda, Karádi Mihály, dr. Kovács Zoltán, Lukács 
Erzsébet, Nagyné Ferencz Mirtill, Söptei Józsefné, dr. Várnai Levente képviselők, Farkas 
Gábor jegyző. 
Söptei Józsefné alpolgármester a napirendi pont tárgyalása közben érkezett meg. 
 
 A meghívottak közül megjelent: 
 
 dr. Farkas Péter, a Kemenesaljai Egyesített Kórház igazgatója, 
Dummel Ottó, Orbán Dóra osztályvezetők, dr. Zömbik Viktória jogi szakreferens, továbbá 7 
fő a lakosság részéről. 
 
 NAPIREND: 
 
 1./ Kemenesaljai Egyesített Kórház jövőbeni működtetési lehe- 
 tőségei. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
 2./ Egyebek 
 
 A képviselőtestület a napirendet 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal elfogadta. 
 
 1./ NAPIRENDI PONT: 
 
 Kemenesaljai Egyesített Kórház jövőbeni működtetési lehe- 
 tőségei. 
 
 Előadó: Fehér László polgármester 
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ dr. Farkas Péter, a Kemenesaljai Egyesített Kórház  
 igazgatója: 
 
 A magyar egészségügyi rendszer átalakításáról megfogalmazott 
Semmelweis terv alapján a Nemzeti Erőforrás Minisztérium létrehozta a GYEMSZI nevű 
szervezetet, amely azzal foglalkozik, hogyan lehetne a rendszert hatékonyabbá tenni. Számos 
adatot kértek be, ami alapján a szakértők kidolgozták szakmai ajánlásukat, hogy melyik 
kórház milyen profilban folytassa majd tevékenységét 2012. május 1-től, mivel ezen 
időponttól kell áttérni az új struktúrára. 2010. áprilisában Vas megye összes egészségügyi 
intézményt fenntartó önkormányzata és Vas Megyei Önkormányzat is aláírt egy közös 
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szándéknyilatkozatot. Ebben megfogalmazták, hogy közösen együttműködnek annak 
érdekében, hogy a megye lakossága a lehető legjobb egészségügyi ellátást kapja meg a 
struktúra átalakítást követően is. November 21-én a GYEMSZI-ben volt egy egyeztetés, ahol 
az általuk kialakított koncepciót bemutatták, ami alapján a Kemenesaljai Egyesített 
Kórházban több nagy horderejű változás lenne. A belgyógyászati tevékenység kapcsán a 
Kemenesaljai Egyesített Kórházban megszűnne az aktív finanszírozás, viszont a szakmai 
változást az új struktúra nem hozna. Maradni kell aktív szülészet-nőgyógyászati ellátásnak, 15 
ágyas kontingenst javasoltak ennek a fenntartására. A sebészeti ellátás tekintetében a felvázolt 
koncepció úgy szólt, hogy a kórházban egy napos ellátások maradjanak, az aktív ellátás 
kerüljön át a megyei kórházhoz. Ezt az álláspontot megpróbálták alakítani, módosították a 
koncepciót, amennyiben ezt a tevékenységet a megyei kórházzal közösen tudják folytatni, 
akkor a GYEMSZI-nek ez ellen nem lesz kifogása. Az emlékeztetőben ezek a dolgok leírásra 
kerültek. Ha ezt elfogadják, valószínűleg megkapják a hozzá szükséges finanszírozást, 
megnyílnak a pályázati lehetőségek. Új szakorvosi rendelő építéséhez a kórház területén 
belül, komoly műszervásárlások, stb. Megfogalmazásra került az is, hogy számukra ezt nem 
kötelező elfogadni, ha minden marad a régiben, akkor már nem tárgyalásos alapon fog 
működni a dolog, hanem megkapják a működésük rendjét. Két utat választottak, elfogadják a 
felajánlott kompromisszumos tárgyalási alapot és a képviselőtestület hozzájárulásával jövő év 
tavaszán kidolgozzák konkrétan a lépéseket, vagy kivárják míg valami történik. Úgy gondolja 
a felvázolt kompromisszumos megoldás a kórház számára túlélési lehetőséget jelent. 
 
Erdélyi Antal képviselő az üléstermet elhagyta. 
 
 2./ Fehér László polgármester: 
 
 A Kemenesaljai Egyesített Kórház 4 osztállyal (szülészet-
sebészet-belgyógyászat-Intaháza), illetve labor-vérellátóval működik, 208 dolgozója van az 
intézménynek. A képviselőtestület mondhatja, hogy a döntéshozó felelőssége a további 
működtetés, mégis azt javasolja, Nagy Lajos professzor úr ezzel a szándéknyilatkozattal 
megkereste az önkormányzatot, vegyék tudomásul, azt amire lehetőségük van. 
 
 3./ Farkas Gábor jegyző: 
 
 A Kemenesaljai Egyesített Kórházat Vas Megye Közgyűlése, 
illetve Celldömölk Város Önkormányzata intézményfenntartó társulás keretében működtette. 
A törvényi kötelezettségének eleget téve Vas Megye Közgyűlése december 31-i határnappal 
ezt a társulást felmondta, így a vagyonátadás a részükről megkezdődik az állam illetékes 
szerve felé. Azt még nem lehet tudni, hogy ki az a szerv, akivel az önkormányzatnak tárgyalni 
kell, bíznak abban, hogy 2012. január 1-től ez az ellátás zökkenőmentes lesz. 
 
 4./ Dr. Kovács Zoltán képviselő: 
 
 Véleményük szerint a Kemenesaljai Egyesített Kórház 
integrációja a Vas Megyei Markusovszky kórházzal a jelenlegi politikai, gazdasági helyzetet 
tekintve elkerülhetetlen, mert ellenkező esetben nem maradna Celldömölkön semmiféle 
kórházi ellátás. A GYEMSZI által is elfogadott integrációs terv alapján aktív sebészeti ellátás 
is marad, egy napos sebészet mellett, illetve a szülészeti osztály,  csökkentett ágyszámokkal. 
A kórház igazgatóval történt egyeztetésen megegyeztek abban, hogy az integráció elfogadása 
esetén jó lenne, ha megmaradna a 24 órás sebészeti és kis traumatológiai ügyelet, valamint a 
sürgősségi belgyógyászati 24 órás ügyelet, tekintettel arra hogy a háziorvosi ügyeleti szolgálat 
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is ezen ügyeletekre támaszkodik, valamint jól felszerelt 24 órás esetkocsival sem 
rendelkeznek. 
 5./ Söptei Józsefné alpolgármester: 
 
 A megbeszéléseken elhangzott, hogy  15 szülészeti és 10 
sebészeti ágy a kórház részére elfogadható lenne, mivel a számadatok alapján a 
belgyógyászaton kevés volt az aktív esetszám, és  elsősorban belgyógyászati egyéb 
vizsgálatok folytak a celli kórházban, ezek az ágyszámok megmaradnának, de nem krónikus 
ágyként. Az elkészült tervezet, amely a GYEMSZI javaslata alapján készült, összesen 20 
ágyszámot tartalmaz, az elhangzott 25 helyett. Javasolta, hogy ezt a szándéknyilatkozatot 
fogadják el, amennyiben 15 szülészeti és 10 sebészeti aktív ágy fog ebben szerepelni 
kiindulási pontként. Kérte igazgató és polgármester urat, hogy vegyék figyelembe a 
képviselőtestület döntését.  
 
 6./ Dr. Farkas Péter, a Kemenesaljai Egyesített Kórház 
 igazgatója: 
 
 Nagy Lajos professzor úrral telefonon egyeztetett, részükről 
nincs akadálya, hogy 25 ágyszámot fogalmazzanak meg a határozatba, ezzel a verzióval lehet 
az aláírást megtenni. 
 
 7./ Karádi Mihály, a Városfejlesztés és Költségvetési  
 Bizottság elnöke: 
 
 A képviselőtestület fejezze ki azon igényét, mivel a celldömölki 
kórház aktív ágyszámának csökkenése következik be, ezért a celldömölki Mentőállomáson a 
24 órás esetkocsi beindítását szükségesnek tartják, ezen szándékukat az illetékesek felé 
jelezzék.  
 
 8./ Budai Bernadett képviselő: 
 
 Az előző kormány ideje alatt a FIDESZ-esek fáklyákkal 
vonultak fel, hogy ne zárják be a kórházakat. Most is ki kellene állni az embereknek a jól 
működő kórházukért, ne csak kérjenek, adjanak is  hangot annak, hogy tűrhetetlen, ami itt 
folyik. 
 
 9./ Horváth Melinda képviselő: 
 
 Kiálltak magukért a magyar emberek két évvel ezelőtt. Úgy 
gondolja korrekt tájékoztatása volt alpolgármester asszonynak, illetve kórház igazató úrnak a 
GYEMSZI-vel folytatott tárgyalásról. A kórház működése alapján vizsgálták a lehetőségeket. 
2007. évben arról volt szó, hogy bezárják a kórházakat, most viszont nem erről van szó. Védik 
a kórházat, amihez vannak lehetőségek, adottságok. A GYEMSZI egy korrekt tájékoztatást 
adott, nem hiszi, hogy felelőtlenül ígérnek valamit és utána más döntés születik, a 
Kemenesaljai Egyesített Kórház előtt egy lehetőség van.  
 
 10./ Benkőné Remport Lilla képviselő: 
 
 Igazgató úr mennyiben lát lehetőséget arra, hogy a 
szándéknyilatkozatban foglaltak meg is fognak valósulni? 
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 11./ Dr. Farkas Péter, a Kemenesaljai Egyesített Kórház 
 igazgatója: 
 
 Ez a szándéknyilatkozat megnyit egy lehetőséget arra, hogy 
megtöltsék tartalommal, az aláírói között három olyan személy van, aki január 1-je után is 
lehetőséget kap arra, hogy ezt meg is tegye. Mindent elkövetnek azért, hogy ez olyan 
formában történjen meg, ami az ellátási körbe tartozó 40 e ember megfelelő ellátását 
biztosítja. Garanciákat viszont ne kérjenek tőle. 
 
 12./ Benkőné Remport Lilla képviselő: 
 
 Az a  20 szociális otthoni ellátott, aki Intaházán van elhelyezve, 
másik intézménybe kerülne át. Ez komoly problémát vet fel, mivel környékbeli ellátottakról 
van szó, a hozzátartozóik nehezebben jutnak el az elhelyezési intézménybe, és egy 
pszichiátriai beteget utaztatni is komoly feladat. Kaptak-e tájékoztatást arról, hogy milyen 
távolságra és különböző intézményekbe kívánják a 20 főt elhelyezni?  
 
 13./ Dr. Farkas Péter, a Kemenesaljai Egyesített Kórház 
 igazgatója: 
 
 Tényeken alapuló korrekt tájékoztatást nem tud mondani, mivel 
mai napig nem tudott a Megyei Szociális és Egészségügyi Titkárság vezetője sem erről 
információt adni. Intézményen belül gondolkodtak a kérdésen, ha a kapacitást el is veszik, 
lehetőségeik szerint embert nem adnak vele. Azok az emberek, akik eddig ott éltek, nincs 
senkijük, kialakult egy életközösség, nem szeretnék, ha  áldozatul esnének az átalakítási 
szándéknak. Akár átminősítik őket betegállományba, vagy az ott lévő 15 ágyas pavilont 
megpróbálják erre a célra hasznosítani.  
 
 14./ Söptei Józsefné alpolgármester: 
 
 Az állam a GYEMSZI-hez adta, hogy összeállítsák, milyen 
átszervezés alapján és struktúrában működtethetők Magyarországon a kórházak, ők 
készítették a számszerű adatok kimutatását, tettek javaslatot arra, hogy a kisebb kórházaknak 
mi legyen a további sorsa. Ismertette az emlékeztetőben szereplő, a szülészet sebészet 
vonatkozásában a GYEMSZI javaslatait. Ha a tervezetben foglaltak nem valósulnak meg, az 
nem rajtuk és nem a szombathelyi kórházon fog múlni, hanem egy más felettes szerven, mert, 
akik az átszervezést végzik, ugyanezt javasolták. Talán saját javaslatukat vélhetően el fogják 
fogadni. Az jobb lenne, ha maga az állam mondaná ki, hogy ennek a térségnek a beteg 
ellátását a Markusovszky és a celldömölki kórházra bízza, viszont ezt a szervezeti átalakítást 
és ilyen irányú állami döntést nem tudnak kijelöltetni. A GYEMSZI javaslata kétirányú, 
egyrészt irányukba, másrészt az állam felé, aki megbízta őket ezzel a szervezéssel. Úgy 
gondolja ez is egy biztosíték, ha az állam által megbízott szervezet javasolta ezt a struktúrát, 
ennek realitása is lehet a későbbiekben. 
 
 15./ Fehér László polgármester: 
 
 Nem a tüntetések miatt alakultak így a kórházzanl kapcsolatos 
dolgok, struktúra, hanem racionális döntések és lobbitevékenységek eredményeként. Az 
biztos, hogy nem kell mindent tudomásul venni, népszavazást lehet kezdeményezni, az már 
kérdés, hogy az mennyire befolyásolná a dolgokat. Rábízhatnák a kormányra is a döntést, de 
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azért hívta össze a képviselőtestület ülését, mivel van egy szándéknyilatkozat, ami nem 
végleges, ha az abban foglaltakat elfogadják, akkor a polgármestert, kórház igazgatóját 
felhatalmazzák annak aláírására. 
Képviselői indítvány arról szól, hogy a szándéknyilatkozatba a 20 ágyszám helyett 25 
szerepeljen, 15 szülészeti, 10 sebészeti aktív ággyal, valamint kerüljön bele, hogy a 24 órás 
belgyógyászati ügyelet maradjon meg. 
 
 A képviselőtestület a javaslatokat 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal elfogadta. 
 
 -Szavazásra tette fel a szándéknyilatkozat elfogadását, valamint 
annak aláírása történjen meg. 
 
 A képviselőtestület a javaslatot 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal elfogadta. 
 -Karádi Mihály képviselő indítványa volt, hogy az Országos 
Mentőszolgálat irányába fogalmazzanak meg egy levelet - mivel a Kemenesaljai Egyesített 
Kórházban az aktív ágyszám csökkenése várható, ami által a betegek tovább szállítása is 
szükségessé válik - amiben kezdeményezzék Celldömölkön 24 órás esetkocsi beindítását. 
Kérte, hogy ezen levelet szakemberek fogalmazzák meg. 
 
 A képviselőtestület a javaslatot 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
 336/2011.(XII.21.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 
 1./ Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselőtestülete  
 támogatja a Kemenesaljai Egyesített Kórház struktúra váltásá- 
 hoz kapcsolódó szakmai integrációs koncepciót és szándék- 
 nyilatkozatot az alábbi kiegészítésekkel: 
 
 -A”manuális mátrix” kórház 25 ággyal működjön, ebből 
 15 szülészet-nőgyógyászati, 10 sebészeti ágy; 
 -24 órás belgyógyászati ügyelet továbbra is meg- 
 maradjon. 
 
 2./ A képviselőtestület felhatalmazza Celldömölk Város  
 Polgármesterét Fehér Lászlót és a Kemenesaljai Egyesített 
 Kórház igazgatóját, dr. Farkas Péter Imrét a szándéknyilat- 
 kozat aláírására. 
 
 3./ A képviselőtestület kezdeményezi az Országos Mentő- 
 szolgálat felé, hogy aktív kórházi ellátásban bekövetkezett 
 változások miatt a celldömölki kistérségben biztosítson 
 24 órás esetkocsit, a lakosság jelenlegi ellátási színvonalá- 
 nak megtartása érdekében. 
 
 Felelős: Fehér László polgármester 
    dr. Farkas Péter igazgató 
 Határidő: azonnal 
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Horváth Melinda képviselő az üléstermet elhagyta. 
 
 2./ NAPIRENDI PONT: 
 
 Egyebek 
 
 a./ Farkas Gábor jegyző: 
 
 Elmúlt ülésén a képviselőtestület úgy döntött, hogy egyik folyó 
ügyet zárt ülésen kívánja tárgyalni, mivel egyedi kérelemről van szó, speciális élethelyzetet 
tartalmaz, így mai ülésén foglalkozott ezzel a képviselőtestület. Polgármester urat több 
állampolgár is megkereste olyan jellegű problémával, hogy a jelenleg kialakult deviza alapú 
hitelezés törlesztő részleteinek emelkedése következtében rossz helyzetbe kerültek, szeretnék, 
ha az önkormányzat a lakásukat megvásárolná, ők pedig azt bérlőként használnák tovább. 
Olyan döntés született, hogy jelenlegi költségvetési helyzetre tekintettel nem tud az 
önkormányzat lakásokat vásárolni. Ha képviselőtestület úgy dönt, hogy ezt egy általános 
érvényű szabályként is megerősíti, akkor a jövőben az ilyen jellegű kérelmekre 
képviselőtestületi külön döntés nélkül tudnak válaszolni. 
 
 Fehér László polgármester: 
 
 A kérelmet megtárgyalták, segítséget nem tudnak nyújtani, 
önkormányzati lakásokra lehet pályázni, illetve sok önkormányzat úgy próbálja ezt a dolgot 
megoldani, hogy albérleti díj fizetéséhez bizonyos összegű támogatást nyújt. 
 
 b./ Farkas Gábor jegyző: 
 
 A képviselőtestület korábban döntött arról, hogy Alsóságon 3 
csoportot tud indítani az óvodában, amit az intézményfenntartó társulás megerősített. Az 
alapító okiraton ezen módosítást át kell vezetni, erről konkrét határozat még nem született, 
kérte hogy ezt a javaslatot a képviselőtestület szavazza meg. 
 
 A képviselőtestület a javaslatot 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
 337/2011.(XII.21.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 
 A képviselőtestület a Városi Óvoda alapító okiratát az alábbiak 
 szerint módosítja: 
 
 -24./ pontjának rendelkezése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
    Óvodai csoportok száma: 14 
    -Koptik Odó utcai székhely óvoda: 5 csoport 
    -Vörösmarty utcai Tagóvoda: 6 csoport 
    -Alsósági Tagóvoda: 3 csoport 
 
 Felelős: Fehér László polgármester 
 
 Határidő: azonnal 
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 c./ Orbán Dóra pénzügyi osztályvezető: 
 
 2011. november 30-án tárgyalta a képviselőtestület a Téglagyári 
tó halászati jogának kérdését, akkor a halászati jogról való lemondás kiadásának fedezete nem 
került meghatározásra. Ahhoz, hogy a pénzügyi terven ezt a módosítást át lehessen vezetni, 
javasolta, hogy a képviselőtestület hagyja jóvá, hogy a Város- és községgazdálkodás 
szakfeladat kiadásaiból kerüljön ez az összeg átcsoportosításra. 
 
 A képviselőtestület a javaslatot 8 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
szavazattal elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
 338/2011.(XII.21.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

A képviselőtestület a Téglagyári tó halászati jogáról való 
lemondás ellenértékeként fizetendő 1 millió Ft-ot a Város- és 
községgazdálkodás szakfeladat kiadásaiból biztosítja. 
A képviselőtestület felkéri a Jegyzőt a pénzügyi terv 
módosításáról szóló rendelet tervezet előkészítésére. 
 
Felelős: Fehér László polgármester 
   Farkas Gábor jegyző 
 
Határidő: azonnal 
 

 
 Fehér László polgármester: 
 
 Miután több hozzászólás, kérdés nem volt, az ülést 16 órakor 
bezárta. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
Farkas Gábor       Fehér László 
    jegyző       polgármester 
 
 
  
  


