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Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2013. január 24-én megtartott rendkívüli képviselőtestületi ülésén.
Jelen vannak: Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester, Antal István Lászlóné, Balázs János,
Tábik Andrásné, Varga András képviselők
Meghívottak: Beke Andrea jegyző,
Az Alpolgármester Asszony köszöntötte a képviselőket és a jegyzőnőt.
Megállapította, hogy Tóth Gábor polgármester és Dr. Dénes Tamás igazoltan vannak távol,
5 fő jelenlétével a testületi ülés határozat képes.
Felkérte a testületet, hogy fogadják el rendkívüli napirendi pontként az aszódi
rendelőintézet szakellátásáról szóló előterjesztést.
A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a napirendi pontot.
Napirendi pont
Tárgy:
1.) Aszódi kistérség járóbeteg szakelletásának ügye

Előadó:
Dr. Balatoni Gyöngyi
alpolgármester

1.) Napirendi pont: Aszódi kistérség járóbeteg szakelletásának ügye
Dr. Balatoni Gyöngyi: Tájékoztatta a testületet, hogy január 22.-én kapott levelet az
önkormányzat Aszód polgármesterétől, melyben közölte, hogy január 22.-én fog tartani egy
rendkívüli megbeszélést. Témája: az aszódi rendelő további fenntartása és működtetése
április 01-től. Szükséges módosítás a szakellátás területén. Erről három határozati javaslat
az önkormányzat részéről, hogy Aszód város vállalja a szakrendelő fenntartását a
működtetést pedig a Galga-menti társult önkormányzatok vállalják magukra. E mellé
kaptak egy mellékletet, mely úgy szól, hogy az ÁNTSZ hivatala közli, hogy január 03.-án
kifüggesztettek egy hirdetményt, amennyiben április 01-től négy falu Bag, Hévízgyörk,
Galgahévíz és Tura másodrangú állampolgárok lesznek és az aszódi rendelőintézet
szakrendeléséből nyolc szakrendelésre, nem számíthatnak, ki van zárva a szülészetnőgyógyászat, a neurológia, ortopédia, reumatológia, kardiológia, ultrahang diagnosztika,
gyógytorna.
Kaptak egy beosztást, hogy hová tartoznak, minden szakrendelés, ami van átutalták
Kistarcsára. Gödöllőn lesz az urológia.
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Sztán István kezébe van a döntés, hogy fenntartja-e, vagy átadja az államnak az intézményt.
Kezében van a döntés, hogy figyelembe vegye a hatvani kórház ajánlatát, hogy meg tudja
őrizni a rendelőintézetet.
A másik feladatunk, hogy közösen írunk egy levelet a környék polgármestereivel és kérjük,
hogy kerületi intergációba maradjunk, addig amíg nem történik meg a váltás, tehát március
31.-ig, amíg nincs új beosztás addig marad a régi rend. Utána pedig a fekvőbeteg
osztályoknak megfelelően csatoljanak bennünket.
Ehhez kérte a testület támogatását.
Tábik Andrásné: Véleménye, hogy a bagiaknak a legjobbat kell választani, hogy minél
kevesebbet kelljen menni Kistarcsára és Hatvanba.
Dr. Balatoni Gyöngyi: Ebben az ügyben már nem akar Sztán Istvánnal tárgyalni. Nem
tudja, hogy ki titkolta el, hogy ez a folyamat már két éve folyik. A fenntartó aláírása nélkül
a MEDCenter Nonprofit Kft ezt nem tudta volna megtenni, húsz millióval többet
számoltak el.
Antal Istvánné: Tulajdonképpen annyi kérdése van, két évig eltitkolták, hány ember
életével játszottak? Ennek nincsen felelőse? Elindítottak egy lavinát, ami nem jó az
embereknek, kirakták a négy községet a rendszerből. – Bag, Hévízgyörk, Galgahévíz, Tura
- Körülbelül húszezer embert. Felháborítja ez a döntés.
Dr. Balatoni Gyöngyi: Sztán István január 31-ig kérte az önkormányzat határozatát.
Sajnos terrorizálják a betegeket.
Olyan szakrendelések vannak benne sajnos, ami csalásnak minősül. Benne van olyan, hogy
allergológia és andiológia kardiológia ehhez felvették a pénzt. Erre újra megkérték a
működési engedélyt.
Tábik Andrásné: Ki tartotta fent ezt a rendszert?
Dr. Balatoni Gyöngyi: Három évre perce pontosan ugyan annyit tudjon teljesíteni a három
évre.
A MEDCenter Nonprofit Kft tartotta fent ezt a rendszert. Azt mondták, hogy ez veszteséges
volt.
Ellenőrizhetetlen, hogy milyen béreket adtak ki. Mi a dologi, mi az amit befektettek.
Tábik Andrásné: Ez megengedhetetlen. Magasabb szintre kell menni ebben az ügyben.
Antal Istvánné: Tulajdonképpen a felelősöket elő kell szedni és megkérdezni tőlük
hivatalos helyen, hogy gondolták ezt?
Dr. Balatoni Gyöngyi: Ezért fordult a hatvani kórház vezetőségéhez. Két lehetőséget van,
hogy megtartja Aszód a szakrendelést három hónapra és bebukik, a másik pedig, hogy
visszaadja az államnak. Ha visszaadja az államnak, akkor három lehetőség van: a
legrosszabb, hogy az állam becsukatja, a másik, hogy fenntartja a működteti, a harmadik
pedig, hogy valamelyik fekvőbeteg intézettel összerakja.
Írnak egy levelet, hogy ne válasszák szét a kettőt és hagyják a járó beteg ellátást, és a fekvő
beteg ellátás ilyen drasztikus szétválasztása nem indokolt.
Milyen jogon követelnek pénzt a szakrendelés ellátásához. A tulajdonosnak kell
fenntartani.
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Varga András: Megkérdezte, hogy most miről kellene dönteni?
Beke Andrea: Úgy kellene a döntést hozni, hogy a testület felhatalmazza az
alpolgármestert asszonyt, hogy írja meg a levelet. A kifogást négy önkormányzattal
közösen megpanaszolja. Aszód azonnali hatállyal vonja vissza a végleges tulajdonba vétel
letisztázásáig a határozatát.
Dr. Balatoni Gyöngyi: Április 1-től már nincsen üzemeltetője a rendelőintézetnek. Viszont
február 15-ig el kell döntenie Aszódnak, hogy megtartja-e a rendelőintézetet, vagy lemond
róla. Amennyiben mi nem támogatjuk, akkor nem tudja megtartani, ha tud érdemben
Hatvannal együtt dolgozni akkor meg tudja tartani.
Felkérte a testületet, hogy hozzák meg ezzel kapcsolatos döntésüket.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
2/2013. (I. 24.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében
eljárva, az alábbi határozatot hozta:
Felkéri Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármestert, hogy a négy érdekelt önkormányzattal közösen
fogalmazzon levelet az aszódi rendelő intézet további működtetése ügyében.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester
Végrehajtásban közreműködik: Beke Andrea jegyző
Mivel nem volt több hozzászólás az Alpolgármester Asszony megköszönte a részvételt és az
ülést bezárta.

-k.m.f.-

Dr. Balatoni Gyöngyi
alpolgármester

Beke Andrea
jegyző

