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Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Jó reggelt kívánok!
Tisztelettel köszöntöm az ülésen megjelent képviselıket, vendégeinket. Megkérem
képviselıtársaimat, hogy jelentkezzenek be.
Megállapítom, hogy a közgyőlés határozatképes, mert a megválasztott 21
képviselıbıl 15 fı jelen van.
Javaslom, hogy a meghívóban szereplı 2. számú napirendet a közgyőlés ezen az
ülésen ne tárgyalja. Ennek megfelelıen kérem tisztelt képviselıtársaim szavazatát a
kiosztott napirendi javaslatról, a módosítással. jelzem, hogy a napirend elfogadása
egyszerő szótöbbséget igényel.
SZAVAZÁS
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. megállapítom, hogy a közgyőlés 15 igen szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a napirendi javaslatot elfogadta.

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
274/2011. (X.28) önkormányzati határozata
a közgyőlés napirendjének elfogadásáról
Fejér Megye Közgyőlése – az ülést megelızıen kiosztott - napirendi javaslatot
elfogadta.
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NAPIREND:
1. 1.
Beszámoló a Fejér Megyei Szent György Kórház új fıigazgatójának
elmúlt egy évben végzett munkájáról, a folyamatban lévı ügyekrıl, a
kórház helyzetérıl
2. 6.
Javaslat Fejér Megye Közgyőlésének a közbeszerzés helyben
központosításáról szóló 13/2009. (V.1.) K.r.sz. rendelete 1. és 2.
számú mellékletének módosításáról
3. 3.
Javaslat a Hatpöttyös Nonprofit Kft-vel 2010. november 15-én
megkötött megállapodás módosítására
4. 4.
Tájékoztató a Katasztrófavédelmi Törvény változásairól
5. 5.
Egyebek

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Tisztelettel köszöntöm, az ülésen megjelent Dr. Csernavölgyi István fıigazgató urat
és megadom a szót fıigazgató úr számára.
Dr. Csernavölgyi István – fıigazgató:
Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Közgyőlés!
Amikor egy éve elkezdtük közösen a Szent György Kórház kapcsán a munkát,
megpróbáltam már akkor is amikor felmértem a helyzetet a tények mentén mozogni
és a mostani beszámolómat is a tények alapján próbáltam elkészíteni s szeretném
Önöket tájékoztatni az elmúlt egy év vállalásairól, és hogy mi történt tulajdonképpen
az elmúlt egy évben a kórház kapcsán.
Örököltünk egy gazdasági helyzetet, ezt mindnyájan tudjuk, hogy ez egy elég nehéz
szituáció volt. Itt annyit vállaltunk, azt próbáltuk elérni, hogy a megyei kórházat
stabilizáljuk gazdasági szempontból. Volt egy fajta szakmai koncepció, ami a
betegbiztonságot helyezte a középpontba, voltak pályázatok, induló pályázatok - mi
is pályáztunk azóta. Milyen jövıképe lehet majd az intézménynek ? Komoly
humánerıforrás válság van az egészségügyben. Morális kérdéseket is feszegettünk
és hát hogy hogyan fogunk mi a jövı év elején kapcsolódni a Semmelweis tervnek
megfelelıen az új rendszerhez, milyen esélyeink vannak. Ezekrıl szeretnék pár
gondolatot megosztani Önökkel.
Amikor elkezdtük a munkát, ebbıl az ábrából azt szeretném kiemelni - ami a jobb
szélén van –hogy az a fajta hiányállomány generálás, ami éves szinten több mint 1
mrd Ft hiányállomány felhalmozását jelentette az elızı évek gazdálkodási politikája
mellett
az
intézmény
kapcsán,
az
totális
csıdhelyzetet
és
teljes
mőködésképtelenséget eredményezett volna.
Ennek tükrében - és azt gondolom, hogy jók a tapasztalatok ez irányban és pozitív
gondolataim vannak - ugye intézményi biztossal közösen kezdtük meg közösen ezt a
munkát. Én megköszönöm azt a segítséget, amit ez irányban kaptam, mert azt
gondolom, hogy ez a helyzet mindenképpen igényelt egy ilyen fajta támogatást.
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Még a beszámoló elején még azt hagy említsem meg – ezek kórházszövetségi
adatok – hogy ma Magyarországon az egészségügyi intézmények helyzete az
tényleg zuhan a csıd állapota felé. A lejárt adósságállomány most összességében
45 Mrd – ez a nyár végi adatok egyébként – az összadósság állomány 138 Mrd és
hát ez egy ilyen prognosztizált szám ez a lejárt tartozásállomány kapcsán az év
végére 60 mrd Ft hiányállományt prognosztizálnak országos szinten. Amit ebbıl
kiemelni szeretnék. Látható, hogy jelen struktúrájában – és nyilván ezért van ez a
kıkemény harc az egészségügyben – jelen struktúrájában az egészségügy nem
mőködésképes. Zuhan a gazdasági válság útján. Az új vonalak - ami kialakítás alatt
vannak - nyilván ezért küzdenek, hogy ezt a zuhanást megállítsák. Ezzel szemben
azt azonban kiemelném, hogy a mi kórházunk ezt a zuhanást megállította és a mi
gazdasági ívünk, amit befutottunk az elmúlt egy során – különösen az utolsó
félévben – az pont ennek az ellentettjét mutatja.
Ez az ábra – és igazából ezzel szeretném bemutatni, hogy mi történt itt a
kórházunkban gazdasági vonalon – látható, hogy 2009 elejétıl, tehát igen régre
visszanyúlóan - és hát mi ugye még elıbbre is mehettünk volna, de teljesen
felesleges volt, a folyamatot szerettem volna itt ábrázolni – látható, hogy havi 100
millió, átlagosan 100 millióval, inkább egy kicsit fölötte generálódott az az
adósságállomány, ami a kórház mőködése kapcsán kialakult. Ez ott tart, hogy ez év
szeptember 30-án körülbelül, cirka 3,6 Mrd Ft-nyi adósságállományunk,
tartozásállományunk halmozódott volna fel. Jelenleg ott tartunk a nettó
tartozásállományt tekintve, hogy az 2, 2 Mrd Ft körül áll, a kettı között 1,4 Mrd Ft-nyi
különbség realizálható. Ezt megtakarításként lehet értékelni. Azt emelném igazából ki
ebbıl az ábrából, ami - ha megengedik közelebb lépek – ezt a sávot. Tehát itt ugye
látható, hogy itt bıséggel emelkedett a tartozásállomány a múlt öröksége kapcsán. Itt
jött az év végi konszolidációs összeg, de ez még nem fordította meg a gazdasági
mőködést, ugyanúgy ment fölfelé, és amikor ezt az új fajta költségracionalizálást,
keretgazdálkodást bevezettük az intézményen belül, akkor állt meg ez a trend. Tehát
akkor átmentünk egy - mondhatjuk, hogy javul, mert tényleg javul pár tízmillió
forinttal, de igazából stabilizálódott az intézménynek a gazdasági mőködése.
Mindamellett, hogy ezt úgy próbáltuk tenni, hogy ezt az elején is tudtuk, hogy ez a
kórház igen kiterjedt területen tevékenykedik - nem sorolom fel az ábrán látható tehát ezeken a területeken megyehatáron átnyúló feladatokat látunk el 1600 ágyon
és 2500 dolgozóval.
Amit tarthatatlan volt - ezt talán már a pályázatom kapcsán is jeleztem - hogy vannak
szakterületek, amelyek megengedhetetlen, hogy egy megyei kórházban nem voltak
az elmúlt idıszakban. Ez ugye a vesegondozás, a cukorbeteg gondozás, az
endokrinológia. Ezeket megcéloztuk, ezek realizálva lesznek, tehát lesznek
fekvıbeteg kapacitásaink ezeken az irányokon, ami a múltban nem volt, és azt
gondolom, hogy egy megyei intézményben tényleg tarthatatlan.
Angiológiában, immunológiában szintén fejlesztünk, és ez mind új irány. Kardiológia
kapcsán ugye van egy haemodinamikai centrumunk, de nem volt pacemaker
bevizsgáló lehetıségünk, nem volt pacemaker beültetési lehetıségünk, ez irányban
is léptünk és akkreditáltuk az osztályt, csakúgy mint az ennek az alapját képezı
elektrofiziológia irányába.
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Sebészetben kiváló szakemberek dolgoznak, csakúgy mint pulmonológiában,
mozgásszervi sebészetben. Itt is a fejlesztés útján vagyunk, országos hírő
szakemberekkel dolgozunk és ezeket is új irányokként elindítottuk a kórházban illetve
támogattuk tovább.
Napokban adtuk át kórházunk sürgısségi osztályát. Az elıttünk tevékenykedı
vezetés nyilván más aspektusból indította ezt a pályázatot és azt gondolom, hogy jól
tették. Abban nem gondolkodtak – nem hibaként rovom fel, más világ volt, más
gondolkodási síkot igényel – hogy amit itt Önök elıtt is próbáltam ismertetni a
múltban, ma már - azért mert betegbarátabb, azért mert betegbiztonságosabb, azért
mert költséghatékonyabb - az úgynevezett integrált ügyeleti modellt kell
megvalósítani. Mi mindent megtettünk az építés kapcsán betartva az összes elıírást
természetesen - mert ezeket nyilván ellenırzik és ezzel nekünk ezzel el kell számolni
– hogy alkalmassá tettük a sürgısségi osztályt, sürgısségi ambulanciát az integrált
ügyeleti modell megvalósítására és tényleg csak a rajt engedélyre várunk. Ha nekünk
valaki azt mondja, hogy holnaptól induljon el az integrált ügyelet, akkor holnaptól el
fog indulni nálunk az integrált ügyelet. Erre várunk.
Továbbképzések. Ezekrıl azt szeretném mondani, hogy sajnos - és amikor
pályáztam is érzékeltem - tehát én jó régen, több mint 15 éve amikor itt még
belgyógyászként dolgoztam ebben a kórházban abban a kellemes helyzetben
voltam, hogy kiváló szakemberek tanítottak, volt rendszeresen továbbképzés az
intézményen belül és ez nagyon fontos a szakmaiság szempontjából. Ebben a
kórházban nem voltak az elmúlt évet megelızıen esetismertetések, nem volt
személyes konzíliumi rendszer a kórházban. Ezeket visszaállítottuk. Nagyon nagyon
sokat jelent a beteg és a szakma szempontjából is. Ugye nem untatnám Önöket
azzal, mert beszámoltam itt már az alapellátással kapcsolatos gondolatainkról, közös
módszereket dolgoztunk ki, továbbképzésben, ügyeletben stb.
Indítottunk egy programot az ún. társ programot és ezt merem ajánlani nem csak
helyi, hanem országos példának is. Ugye arról szól ma a munkaerı probléma
kapcsán, hogy megemelik az egészségügyben dolgozóknak – itt a rezidensekrıl
beszélek – ugye a bérét, ezt meg kell tenni. Emellett is helyben én azt gondolom,
hogy minden intézménynek, akinek módjában áll, olyan lehetıségeket kell teremteni,
amitıl ottmarad az a doktor, aki elkezdi ezt a szakmát, vagy szakdolgozó. És mi nem
OEP bevételbıl, hanem vannak tudományos bevételeink, vannak tudományos
munkáink, ezekbıl nagyobb kórházi hányadot visszaforgatva erre a körre mi
támogatni fogjuk a rezidenseket továbbképzésben, szakkönyv vásárlásban,
utazásokban, abban, hogy elıadásokat tartsanak, egyáltalán, hogy vigyék a hírnevét
a kórháznak és legyen miért szakmailag is itt maradniuk helyben.
Nem olvasom végig a diát természetesen. Nem volt az intézményben betartott
vezetıi kontroll alatt álló protokoll ellátás. Ez ma már elengedhetetlen.
Megvalósítottuk. Országos szakmai kollégiumok vezetı testületében számos
szakemberünk van és amire nagyon büszkék vagyunk, hogy országos
kongresszusokat szerveztünk az elmúlt fél év során négyet. Föl vannak sorolva,
nıgyógyászat, füll-orr-gégészet, belgyógyászat, gyerekgyógyászat. Novemberben
lesz egy kardiometabolikus, azaz FET nevő kongresszusunk és jövı év februárjában
pedig szintén országos kongresszust fogunk szervezni, ez pedig a kardiológia.
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Ez sem volt divat és ezeket is megpróbáltuk minél nagyobb erıvel képviselni, szintén
azért, hogy a szakembereink itt maradjanak és a betegeinknek sem egyáltalán
mindegy, hogy milyen szintő ellátást kapnak.
Azt ígértem az elején, szakmai kapcsolatokat meg próbáljuk erısíteni, az alapellátást
megbeszéltük, illetve errıl tájékoztattam Önöket, az informatikai hálózat pedig már
kipróbálás fázisában van, tehát az elektronikus beutaló rendszer, az elektronikus lelet
lekérdezés, ez is most már kipróbálás alatt van. 10 körzetet fogunk bevonni elsı
körben és utána reményeim szerint a teljes hálózatot le tudjuk fedni.
Beszámoltam róla, csak megemlíteném, felmerültek a megyei együttmőködési
lehetıségek, felmértük a szomszédos megyékkel való együttmőködési
lehetıségeket, konkrét adatbázisunk van mind a gazdasági, mind a szakmai
mutatókról, beteg utakról és jelenleg pedig egy három megyét és hét intézményt
felölelı rehabilitációs konzorcium vezetı intézményeként pályázunk 730 millió Ft-ra,
amibıl mi helyben pszichiátriai és mozgásszervi fejlesztést szeretnénk tenni.
Humánerıforrás problémáról beszéltem, országos átlagnak megfelelı rezidens
kezdett most nálunk. A társ programot ismertettem, de nem csak szakmai és anyagi
vonzata van, hanem egészség megtartó szerepe is van a másik programunknak. Ez
az úgynevezett Egymásért Programunk. Ennek az a lényege, hogy mindenkit – és
ezt minden intézménynek felajánljuk itt a környéken, a jövıben is –
szőrıprogramokon leszőrünk. Saját tapasztalatunk, intézményen belül is, hogy
sajnos mind az onkológiai megbetegedések mind a kardiovaszkuláris
megbetegedések száma lényegesen szaporodott. Úgyhogy ezért szőrünk, másrészt
ezt végig is kezeljük. Hagyományok azok régen is, most is nagyon fontosak
kórházunk életében. Minıségi tanúsítvány - ezt csak azért emelem ki, mert fıleg
ebben a világban, ahol pályázatok lesznek, minıségi követelmények lesznek - ezt
megújítottuk, ez 2014-ig a betegellátásra és az azt támogató összes folyamatra
érvényes.
A pályázatokról is szintén beszámoltam, vannak a megvalósult pályázataink, ezek a
sürgısségi osztály, amit átadtunk sürgısségi betegellátó hely, ez az energetikai
pályázatunk, jelenleg folyamatban van még mindig a humánerıforrás pályázatunk,
akkor a gyerekgyógyászat intenzív ellátásban szereplı PIC pályázatunk és hát ugye
az úgynevezett nagy pályázatunk, ami a struktúraváltoztatást célozza meg, és akkor
ez a rehabilitációs - amikre már utaltam - benyújtás alatt álló pályázatunk. Azt
emelném, ki hogy tényleg a sürgısségitıl az aktív ellátáson át a rehabilitációig,
minden területet meg próbálunk lefedni infrastruktúrában, eszközben, hogy a
következı években - mondjuk 10 évben, 15 évben - ez megfelelı alapot biztosítson a
betegellátáshoz. Összességében, amennyiben elnyerjük ezt az utolsó pályázatot, azért nagy reményeink vannak ez irányban – akkor közel 10 milliárd Ft értékő
beruházás, pályázás, fejlesztés lesz a Szent György Kórházban.
A morális kérdésekrıl. Ezeket amikor pályáztam is azt mondtam, hogy nyilván nem
egy év folyamata ez és nyilván észleljük a nehéz helyzetet a kórházon belül, de azt
gondolom, hogy sikerült talán úgy fogalmaztunk, az elején, hogy meg kell találni
azokat a munkatársakat, akik hasonlóan gondolkodnak, akiknek fontos a beteg, akik
gyógyítani szeretnének ebben az intézményben. Biztos szerencsés vagyok.
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Én azt gondolom, hogy nem csak a közvetlen környezetemben, hanem a többi
munkatársam ebben az igen nagy intézményben – és nyilván vannak kivételek –
talán el kezdtek hasonlóan gondolkodni. Rengeteg problémával küzdünk természetesen most is - de talán visszakerül az a hit, ami a gyógyításhoz
nélkülözhetetlen és ez a bizalmi légkör. Messze nem értünk célt, ezt én is tudom, de
közeledünk. És hát ez egy abszolút csapatmunka természetesen.
És akkor a jövırıl. Ugye hát az alapvetı feladatunk most az átadás-átvétel
periódusában az, hogy úgy tudjunk kapcsolódni ehhez az új helyzethez, hogy minél
zökkenı mentesebb legyen az átállás. Én azt gondolom, hogy minden szinten
felkészültünk. Természetesen vannak hiányosságaink, vannak hibáink, tudjuk. Biztos
van olyan amirıl nem tudunk, de én azt gondolom, hogy ami rajtunk múlott azt
megtettük. Talán úgy érzékeljük, mindenfajta idınkénti fellángolás mellett is, hogy az
a fajta bizalom, nyugalom az megmaradt az intézményben, ami szükséges a
gyógyításhoz, és én úgy gondolom, hogy a dolgozók kitartanak és kitartóak továbbra
is. Lesznek harcaink - nyilván itt ezek a gazdasági potenciák realizálása kapcsán - és
azt látjuk, hogy vannak még az intézményen belül gazdaságilag kiaknázható
lehetıségek mind szerzıdésekben – fölsoroltam itt a dián – tehát ezekben még
látunk lehetıséget.
Humánerıforrásról beszéltünk és azt gondolom, hogy a jövı része a Semmelweis
Tervhez való kapcsolódás folyamán ennek az integrált ellátó rendszernek a
létrehozása és megpróbáltuk - amennyi energiánk maradt rá – a lakossági edukációt
favorizálni, folytatni. Szőréseket, programokat szerveztünk, a kórház is szervezett
Egészség Város programot, házon belül is oktatunk. Megpróbálunk informatikai úton
is eljutni a lakossághoz.
Az ellátó rendszerünk átvilágítása kapcsán ezek a tényadatok derültek ki, amivel
aztán én továbbra is, amit én szerintem év közben is mondtam Önöknek, hogy 100
ezer lakosra az aktív betegágyszámunk kevesebb. Az erre jutó finanszírozásunk
kevesebb, a krónikus rehabilitációs kapacitásaink és járó beteg kapacitásaink
kevesebbek. Egyetlen egy célunk van továbbra is, mivel mind szakmailag és azt
gondolom, hogy bizonyítottunk gazdaságilag is ebben az intézményben ott van a
lehetıség, ott van a potencia arra, hogy ezeket a lakosokat helyben lássuk el, a
betegelvándorlást csökkentsük, mi ez irányban fogunk az elkövetkezendıkben
tárgyalni, ugyanis kialakul ez az új egészségügyi régió. Tudom, hogy vannak olyan
beszélgetések, vannak olyan tájékoztatók, hogy a régió határai változnak. Ez még
nyilvánvalóan a közeljövıben változhat is, de én nem gondolom, hogy alapvetıen ez
az alaphelyzet megszőnne. Ha nem szőnik meg az alaphelyzet, akkor arra hívnám
fel a figyelmet, hogy ez az intézmény ennek a régiónak a kellıs közepén van. Tehát
mind földrajzi elhelyezkedését tekintve,mind az elıbb ismertetett beszámoló kapcsán
a gazdasági stabilitását és a támogathatóságát tekintve, mind a szakmai potenciáit
tekintve ez az intézmény a centrumban van. Nem gondolom, hogy meg kell azzal
elégedjünk, hogy ezt a gazdasági görbét vízszintesen tarthassuk. Mi tényleg azt
szeretnénk, hogy ha a várólistáink lecsökkennének, tényleg azt szeretnénk hogy ha
a betegeink megfelelı szintő ellátásban részesülnének és a humánerıforrást itt
tudnánk tartani helyben. Azt gondolom, hogy ez egy jó tárgyalási pozíció és feljogosít
minket arra, hogy ezért küzdjünk a jövıben is.
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És hát visszakötök egy picit megint hagyományokhoz – és ez már tényleg a zárás –
tehát ez is kötelez minket, ez az intézmény 110 éves és hát ugye innen indultunk és
hát tartunk a jövıbe, ami reményeink szerint így fog kinézni pár év múlva, amikor
átadjuk a nagy átalakítást jelentı struktúra pályázatunkat. Én megtettem ezt – mert
hát ugye egy ilyen idıszakát éljük az évnek – hogy tényleg eltelt egy év és
változások elıtt állunk – megtettem a munkatársaim elıtt és meg fogom tenni a
nagykórházi értekezleten is és Önöknek is szeretném megköszönni azt a támogató
légkört, amiben dolgozhatom.
E nélkül biztosan nem jutottunk volna idáig, úgyhogy én a magam részérıl köszönöm
szépen a támogatást, amiben részem volt. Köszönöm.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Megköszönöm Fıigazgató úr szóbeli kiegészítését és megnyitom a napirend feletti
vitát. Megkérdezem van-e valakinek kérdése, észrevétele az elıterjesztéssel
kapcsolatban?
Megadom a szót Szabadkai Tamás frakcióvezetı úrnak.
Dr. Szabadkai Tamás – megyei képviselı:
Köszönöm a szót Elnök úr.
Elıször is szeretném megköszönni Fıigazgató úrnak nemcsak ezt a tájékoztatót amit
elıttünk tartott, hanem egyáltalán a mostani helyzetben az egészségügy körüli –
talán mondhatom bizonytalanságok idıszakában is, ráadásul a kinevezését követıen
egy éven belül, nem elsı alkalommal, de még abban a pillanatban is, de még abban
a helyzetben is, amikor az intézmény – amit vezet – az a megyei önkormányzattól
távozóban van, minket tájékoztat – Én ezt külön köszönöm -. Összességében az egy
év tevékenységét és erıfeszítéseit látva ezt a munkát, ezt pozitívan, határozottan
pozitívan lehet megítélni. Az látszik, hogy a kórház szemléletében, mőködésében
vannak változások. Fıigazgató úr is felhívta a figyelmet arra a diagramban
megjelenı oszlop különbségre, amirıl hát nem tudom, hogy az intézmény kapcsán,
vagy bármilyen más intézmény kapcsán külön ez idáig bárki felhívta volna a
figyelmet és itt a vitatott szerzıdésállományra gondolok, azt hiszem, hogy az
intézmény gazdaságos és a betegek számára megfelelı mőködése szempontjából
ez egy paradigmaváltásként fogható fel és abszolút üdvözlendı. Szeretném kifejezni
a frakciónk részérıl, hogy amennyiben a megyei kórház nem lesz a megyei
önkormányzat intézménye, nem gondoljuk úgy, hogy a megyei önkormányzatnak
nincs dolga a kórházzal, a figyelmünket azt szeretnénk továbbra is a megye
lakossága érdekében a kórházra vetni, szeretnénk, hogy ha az együttmőködés, az
együttdolgozás a jövıben is megvalósulna. Ehhez Én a Fıigazgató úrnak kívánok
további eredményes munkát és hát külön köszönöm, hiszen választott képviselıként
vagyunk, a lakosságot képviseljük, hogy a munkájában – Én úgy látom, hogy a
hangsúly a gazdasági racionalitás, a kórház helyzete mögött mindig a betegek
érdekén van és a betegeknek az ellátásán van, azt hiszem, hogy ez a szemlélet
megfelelı. Összességében köszönöm szépen a munkáját.

8
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm Frakcióvezetı
frakcióvezetı asszonynak.

úr

hozzászólását,

megadom

a

szót

Tóth

Erika

Tóth Erika – megyei képviselı:
Tisztelt Közgyőlés!
Egy évvel ezelıtt és ha jól tudom éppen egy évvel ezelıtt 28-án, októberben
szavaztunk a kórház új fıigazgatójának a kinevezésérıl, illetve személyérıl és
emlékszem, hogy akkor felszólalásomban Én azt a példát hoztam ide, ami egy azt
hiszem, hogy Sarkadi Imre regényben szerepelt, hogy amikor az orvos gyógyít, hogy
akkor tulajdonképpen miért gyógyít. A fiatal orvos – azért gyógyít, hogy a János
bácsit meggyógyítsa, az idıs orvos pedig azért gyógyít, mert nem engedheti meg a
saját presztízse miatt, hogy ne gyógyuljon meg a betege. És Én akkor arra
gondoltam és azt kértem, hogy hát ebben a kórházban ilyen orvosok legyenek,
maradjanak ilyenek az emberek, az orvosok, az élet prioritása jogán, hogy mindig az
ügy legyen az elsı, tehát ne az ember, ne az egyén, ne a személy, hanem az az
ügy, amiért ık felesküdtek, amikor ezt a hivatást választották. Én úgy érzem, hogy az
itteni beszámolóból Én ezt visszahallom, hogy tulajdonképpen ez a szemlélet itt a
kórházban megvalósult, hiszen hallottuk, hogy gazdasági stabilizáció útjára léptek, a
korábbi havi 100 milliós adósságállomány növekedést meg tudták állítani, tehát egy
olyan helyzet alakult ki, ami mindenképpen elvárt volt a részünkrıl. Emellett nagyon
sok más is elindult, elkezdtek foglalkozni szakmailag saját magukkal, orvostovábbképzéssel, rezidensképzéssel és egy jó hangulat is van azt vettem ki a
Fıigazgató úr szavaiból, hogy egy olyan hangulat van a kollégák között, a kórház
dolgozói között, ami hát egy végül is úgy fogható fel, mintha sikertörténet lenne és Én
ezt szeretném megköszönni, hogy idáig el tudtak jutni – igaz, hogy segítséggel,
amihez mi is kellettünk, mi szavazatunk, hogy áldozzunk a megyei közgyőlés amúgy
is nehéz anyagi helyzetében arra, hogy szakértıt fogadtunk és annak a segítségével
indultak el a racionalizálási folyamatok, aminek eredménye lett. Én azt hiszem, hogy
az elıttünk álló idıszakban, amikor ez a kórház egy más fenntartót fog kapni, mi
akkor is ugyan olyan szemmel fogunk nézni, vigyázó szemmel, ahogy ezt
frakcióvezetı társam is mondta, hiszen ezek az emberek, ez a kórház itt marad,
Fejér megyében marad, mindegy hogy minisztériumi fenntartásba kerül, a Fejér
megyei emberek ezt a kórházat fogják igénybe venni és nekünk ez nagyon fontos,
hogy itt a színvonal továbbra is megmaradjon és ha lehet akkor még emelkedjen.
Úgyhogy Én úgy gondolom, hogy nagyon sok beszámolót hallottam már, régóta
képviselı vagyok a kórházról, de ez egy pozitív hangú és sikerekrıl szóló beszámoló
volt, ami nagyon ritka. A kórház életében nem nagyon emlékszem, hogy ilyen
hangvételő beszámolót hallottunk volna és ezt szeretném megköszönni a Kórház
vezetıjének, vezetésének, munkatársainak és mindenkinek aki ebben részt vett.
Köszönöm szépen.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm Frakcióvezetı asszony hozzászólását, megadom a szót Kis György
képviselı úrnak.
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Kis György – megyei képviselı:
Köszönöm a szót Elnök úr.
Tisztelt Közgyőlés! Tisztelt Fıigazgató úr!
Magam részérıl is köszönöm szépen a beszámolót, ami azt hiszem, hogy teljes
mértékben kielégíthetett mindenkit. Engedjen meg azért egy kérdést. Azt szeretném
megkérdezni, hogy mint a megye vezetı – hát egészségügyi intézménye nem e
tervezik visszaállítani a tüdıszőrı buszrendszert, ami valamikor nem is olyan nagyon
régen mőködött a településeken, kisfalukban, bizonyos idıszakonként kijártak,
ugyanis azok az idısebb emberek, már nagyon nehezen mozognak arra, hogy
elmenjenek esetleg Százhalombattára, Velencére, vagy netán Fehérvárra és vagy
kapnak idıpontot, vagy nem. Hogy nem e tervezik véletlenül, mert az nagyon nagy
segítség volna a falvakban lakó és fıleg kistelepülésen lakó emberek számára.
Köszönöm szépen és várom a válaszát. Köszönöm szépen.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm Képviselı úr kérdését és megadom a szót Fıigazgató úrnak.
Dr. Csernavölgyi István – fıigazgató:
A válasz a következı tehát a közelmúltban egy több oldalú megállapodást (…)
Szóval nem hogy tervezzük, hanem a közelmúltban létrejött egy megállapodás a
szőrés kapcsán felmértük a megyei lehetıséget, Dunaújvárosi kórház, Fejér Megyei
Szent György Kórház, illetve ebben az ellátásban résztvevı szolgáltatók között és
ezt abszolút javítani céloztuk meg a jövıben, tehát a válasz egyértelmően igen.
Köszönöm.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm Fıigazgató úr válaszát. Több kérdést hozzászólást nem látok, kérem
szavazzunk a határozati javaslatról, a döntés meghozatalához egyszerő szótöbbség
szükséges.

SZAVAZÁS

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.
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Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
275/2011. (X.28) önkormányzati határozata
a Fejér Megyei Szent György Kórház új fıigazgatójának elmúlt egy évben
végzett munkájáról, a folyamatban lévı ügyekrıl, a kórház helyzetérıl szóló
beszámoló elfogadásáról
Fejér Megye Közgyőlése a „Beszámoló a Fejér Megyei Szent György Kórház új
fıigazgatójának elmúlt egy évben végzett munkájáról, a folyamatban lévı ügyekrıl, a
kórház helyzetérıl” címő elıterjesztést megtárgyalta és az intézmény
fıigazgatójának szóbeli kiegészítését megismerve az alábbi határozatot hozta:
A közgyőlés a Beszámolóban foglaltakat – valamint az intézmény fıigazgatójának
szóbeli kiegészítését – tudomásul vette.
Felelıs: a határozat megküldéséért:
Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke
Határidı: Azonnal

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Én is szeretném megköszönni Fıigazgató úrnak, hogy eljött ma és tájékoztatta a
Közgyőlést az elmúlt egy év munkájáról. Szeretném megköszönni az elmúlt egy év
munkáját Fıigazgató úrnak, a menedzsment minden tagjának és a Fejér Megyei
Szent György Kórház orvosainak, ápolóinak és nıvéreinek. Azt gondolom, hogy a
számok amiket láttunk meggyızıek, az országosan 45 milliárdról, 60 milliárdra
növekvı adósságállomány helyett, itt a Fejér Megyei Szent György Kórházban 3,6
milliárdra növekvı adósságállomány helyett 2,2 milliárd az adósság, amit ha
jelentısen nem is, de az elmúlt egy évihez képest mindenképpen csökkent és azt
gondolom, hogy ebben a helyzetben, amikor a külsı körülmények nem változtak,
nem változott a teljesítményvolumen korlát, nem változott a finanszírozás, nem
változott a kapacitás, nem bıvült a kapacitás lehetıségek és a még külsıbb
környezet, a gazdasági környezet sem javult sem Magyarországon, sem pedig
Európai Unióban, azt gondolom, hogy ezek között a körülmények között még inkább
figyelemre méltó ez az eredmény amit a Fejér Megyei Szent György Kórház minden
dolgozója elért. Bebizonyította azt, hogy valóban vannak tartalékok, vannak
lehetıségek, ezeket a lehetıségeket meg kell ragadni, bátran lépni kell és ennek
eredményeképpen ma a mi kórházunk a Fejér Megyei Szent György Kórház az
országban nem a szégyenpadon ül, hanem azok között a kórházak között emlegetik
– talán egyedül az országban – amelyek képesek voltak önerıbıl megállítani az
eladósodottság mértékét.
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Külsı segítség nélkül mindannyian tudjuk, hogy a 2,2 milliárd forintra nıtt
adósságállomány nem eltüntethetı, hogy ha finanszírozás a kórház finanszírozása
nem változik a jövıben, már pedig változnia kell, akkor ez nem fog eltőnni, de ha
változik és a Fejér Megyei Szent György Kórház megkapja azokat a lehetıségeket,
amely a Fejér Megyei Szent György Kórházat megilletik, akkor Én azt gondolom,
hogy minden lehetıség adott, hogy ez a kórház, nemcsak a Fejér megye, hanem a
térség vezetı kórháza legyen, hiszen az elmúlt egy év munkájával bebizonyította,
hogy igen is alkalmas és képes a megújulásra. És hogy ha a térképre nézünk, akkor
arra a térképre visszaemlékszünk, amit Fıigazgató úr is mutatott, láthatjuk, hogy a
Székesfehérváron található Fejér Megyei Szent György Kórház nemcsak
Székesfehérvár és Fejér megye vezetı kórháza, hanem a térségé is kell hogy
legyen, hiszen azért kerülnek a megyei kórházak – mindannyian tudjuk –
minisztériumi fenntartásba, hiszen egy nagyobb térséget kell a kórházaknak ellátni
majd a jövıben. Itt ez térség nemcsak Székesfehérvár, nemcsak Fejér megye,
hanem a Fejér megye körüli területek, gondoljunk csak a Balaton déli részére, az M7es autópálya vonalára, nemcsak nyáron amikor több százezerrel nı a Balaton déli
partjára érkezı üdülık száma, hanem Én azt gondolom, hogy az ıszi, tavaszi és téli
idıszakban is ez a térség is az a térség, aminek betegei ha Siófokon nem, de
Székesfehérváron a Fejér Megyei Szent György Kórházban találhatják meg a
gyógyulás lehetıségeit. Tehát Én azt gondolom, hogy mindent megtett a kórház az
adósságcsapdából való kilépésre, ez sikerült és a következı feladataiban – Én azt
gondolom, hogy mi a Fejér Megyei Közgyőlés tagjai akkor, hogy ha nem leszünk
fenntartói ennek az intézménynek támogatni fogjuk Fıigazgató urat, orvosok,
ápolónık és nıvérek munkáját a jövıben is.
Köszönöm, hogy Fıigazgató úr eljött és beszámolt nekünk az elmúlt évekrıl és
szívesen látjuk a jövıben bármikor, ha úgy érzi, hogy a közgyőlést ilyen jó hírekkel
tudja megörvendeztetni. Köszönöm szépen.

2.

6.

Javaslat Fejér Megye Közgyőlésének a közbeszerzés helyben
központosításáról szóló 13/2009. (V.1.) K.r.sz. rendelete 1. és 2.
számú mellékletének módosításáról

Elıterjesztı: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Tisztelt Közgyőlés!
Tájékoztatom Tisztelt Képviselıtársaimat, hogy a Pénzügyi és Gazdálkodási
Bizottság a közgyőlést megelızıen tárgyalta e napirendet. Felkérem dr. Szabadkai
Tamás elnök urat, ismertesse a bizottság állásfoglalását.
Dr. Szabadkai Tamás – megyei képviselı:
A bizottság egyhangú határozattal a rendelet-módosítás mellett foglalt állást.
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Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm Elnök úr.
Megnyitom a napirend feletti vitát. Megkérdezem, van-e valakinek kérdése,
véleménye az elıterjesztéssel kapcsolatosan? Ilyent nem látok.
Tisztelt Közgyőlés!
Kérem szavazzunk a rendelet-tervezetrıl. A döntés meghozatalához minısített
többségő szavazat szükséges.
SZAVAZÁS
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a rendeletet elfogadta.

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
13/2011. (X.29.) számú önkormányzati rendelete
a közbeszerzés helyben központosításáról szóló 13/2009. (V.1.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi)

3.

3.

Javaslat a Hatpöttyös Nonprofit Kft-vel 2010. november 15-én
megkötött megállapodás módosítására

Elıterjesztı: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Tájékoztatom Tisztelt Képviselıtársaimat, hogy a Pénzügyi és Gazdálkodási
Bizottság az elızı napirendhez hasonlóan a közgyőlést megelızıen tárgyalta e
napirendet is. Felkérem dr. Szabadkai Tamás elnök urat, ismertesse a bizottság
állásfoglalását.
Dr. Szabadkai Tamás – megyei képviselı:
A bizottság megelılegezve a bizalmat, szintén 6 igen, egyhangú határozattal a
határidı-hosszabbítás mellett foglalt állást.
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Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Megnyitom a napirend feletti vitát. Megkérdezem, van-e valakinek kérdése,
véleménye az elıterjesztéssel kapcsolatosan? Megadom a szót dr. Szabadkai
Tamás frakcióvezetı úrnak.
Dr. Szabadkai Tamás – megyei képviselı:
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyőlés!
Azért fogalmaztam az elıbb úgy, hogy megelılegezve a bizalmat, hiszen felmerült a
bizottsági ülésen, hogy arról kapjunk némi tájékoztatást, hogy az egy év alatt mi
történt, mi volt az akadálya a beruházás megkezdésének, illetve hogy a 2012. június
30-i határidı betartására milyen elképzelései vannak a Kft-nek. Amennyiben itt van a
Kft. részérıl valaki, az ı részérıl, hogy ha nem, akkor tisztelettel Elnök úr részérıl
kérnénk errıl tájékoztatást.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megadom a szót Tóth Erika frakcióvezetı asszonynak.
Tóth Erika – megyei képviselı:
Tisztelt Közgyőlés!
Errıl nekem olyan információm van, hogy a cég, aki ezt aki partnerünk ebben a
megállapodásban egy olyan jellegő tevékenységet folytat, amely egy speciális, egy
nem mindennapi tevékenység, hiszen megváltozott munkaképességő embereknek a
foglalkoztatását célozza és ezt egy pályázati forrásból szeretné megvalósítani, amely
nem került idáig kiírásra. Most van esély rá, hogy meg tudja valósítani ezt a
programot, amihez azt gondolom, hogy nekünk mindenképpen partnernek kell
társulnunk és nem gondolom, hogy veszítettünk volna ezzel az egy éves csúszással,
hiszen nem adódott azóta olyan alkalom, hogy nekünk ennél valami jobb
lehetıségünk lett volna, hogy egy ilyen szerzıdést kössünk valakivel. Tehát
mindenképpen úgy gondolom, hogy ez egy jó döntésünk, hogy ha megadjuk még a
további lehetıséget a következı félévre a Hatpöttyös Kft-nek. Köszönöm szépen.
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm Frakcióvezetı asszony hozzászólását, csak megerısíteni tudom, amit
elmondott a megváltozott munkaképességőek foglalkoztatására most nyílt egy olyan
pályázati lehetıség, amit a Nonprofit Kft. az önereje mellett igénybe tud venni ahhoz,
hogy ezt az éttermet és konyhát felépítse és létrehozza itt a megyeháza hátsó
épületében. Ez a pályázat készen van, Igazgató asszony tájékoztatott arról, hogy a
pályázat elkészült, csak arra vár, hogy ezen a héten, illetve a jövı hét elején a
pályázat adatkitöltı lapja online hozzáférhetı legyen és abban a pillanatban a
pályázatot be tudja adni és a pályázat kedvezı elbírálása esetén meg tudja kezdeni
az építkezést.
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Tisztelt Közgyőlés!
Több hozzászólást nem látok.
Kérem szavazzunk a határozati javaslatról. A döntés meghozatalához egyszerő
szótöbbség szükséges.
SZAVAZÁS
Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyőlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
276/2011. (X.28) önkormányzati határozata
a Hatpöttyös Nonprofit Kft-vel 2010. november 15-én megkötött megállapodás
módosításáról
Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat a Hatpöttyös Nonprofit Kft-vel
2010. november 15-én megkötött megállapodás módosítására” tárgyú elıterjesztést,
és az alábbi határozatot hozta:
1. Fejér Megye Közgyőlése elfogadva a Hatpöttyös Nonprofit Kft. kérelmét
hozzájárul a Felek által 2010. november 15-én aláírt használati szerzıdés V/3.
pontjának módosításához a jelen elıterjesztés mellékletét képezı szerzıdés
módosítás tervezete szerinti tartalommal.
2. A Közgyőlés egyben felhatalmazza Elnökét, hogy a használati szerzıdés
módosítását a Fejér Megyei Önkormányzat képviseletében kézjegyével lássa el.

Felelıs: Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke
Határidı: 2011. november 15.

4.

4.

Tájékoztató a Katasztrófavédelmi Törvény változásairól

Elıterjesztı: Magosi Lajos tő. alezredes
igazgató

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Tisztelettel köszöntöm az ülésen Molnár József igazgató-helyettes urat és megadom
a szót Igazgató-helyettes úrnak szóbeli kiegészítés megtételére. Igazgató-helyettes
úré a szó.
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Molnár József – igazgató-helyettes:
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyőlés!
Hölgyeim és Uraim!
Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
nevében. Engedjék meg, hogy röviden tájékoztassam Önöket az Országgyőlés által
2011. szeptember 19-én elfogadott új Katasztrófavédelmi törvényrıl, illetve a korábbi
katasztrófavédelmi törvényhez képest a változásokról. Fenti változásokról egy
kivonatot állítottunk össze, melyet Elnök úr és valamennyi polgármester részére
megküldtünk október közepén. Szóbeli kiegészítésemet a rendelkezésemre álló szők
idıkeret miatt engedjék meg, hogy felolvassam.
Az Országgyőlés a lakosság biztonságának és biztonságérzetének növelése
céljából, a természeti és civilizációs katasztrófák elleni védekezés hatékonyságának
fokozása, a katasztrófavédelmi szervezetrendszer erısítése, a katasztrófavédelmi
intézkedések eredményességének növelése érdekében alkotta meg a törvényt. Az
elızményekhez tartozik, hogy Magyarországon elıször katasztrófavédelmi törvény
1999-ben került kiadásra, amely a katasztrófák elleni védekezés irányításáról,
szervezetérıl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni
védekezésrıl szólt.
A 2011. évi CXXVIII. törvény a minısített idıszakok rendszerének megújításával,
illetve bekövetkezett katasztrófa esetén irányadó rendkívüli intézkedések
megteremtésével garantálja a Magyarország területén élı lakosság életének,
vagyonának biztonságát, valamint biztosítja az ország mőködıképességének
folyamatos fenntartását.
A szükségállapot és a veszélyhelyzet fogalmának az Alaptörvényben történı
megjelenítésével párhuzamosan szükség volt a katasztrófavédelmi törvény olyan
mértékő módosítására, amellyel biztosított a katasztrófavédelmi rendszer megfelelı
aktivizálása, a szükséges intézkedések bevezetése.
Az elmúlt évek gyakorlati tapasztalatai is bizonyították, hogy nélkülözhetetlen a
védelmi igazgatás területi és helyi szintjén az irányítási jogosítványok megújítása
annak érdekében, hogy a szükséges megelızı intézkedések meghozatala a
korábbiaknál szervezettebben kerüljön végrehajtásra.
Az Alaptörvényben a honvédelmi kötelezettség mellett nevesített polgári védelmi
kötelezettség tartalma is meghatározásra került – kiegészült a „katasztrófavédelmi
feladatok” ellátásával, lefektetésre kerültek e kötelezettség részletszabályai.
A törvény 2012. január 1-én lép hatályba, e törvényt kell alkalmazni Magyarország
területén katasztrófa megelızése érdekében, Magyarország területén végzett
katasztrófaveszélyes tevékenységre, veszélyhelyzetben, katasztrófaveszély esetén,
továbbá akkor, ha a katasztrófa károsító hatása ellen Magyarország területén
védekezés szükséges .
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A törvény jelentısebb módosításai az alábbi területeket érinti:
1. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védelem erısítése.
2. A lakosságvédelem erısítése.
3. A polgári védelem szerepének erısítése, a polgári védelmi szervezetek
alkalmazásának fejlesztése.
4. Végül, de nem utolsó sorban, a katasztrófák elleni védekezés hatékonyabbá tétele
és a finanszírozása.
Fenti változások részleteit kormány és miniszteri rendeletek lesznek hivatottak
maghatározni.
Szóbeli kiegészítéssel ezt kívántam hozzáfőzni az összeállított anyagunkhoz.

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm szépen Igazgató-helyettes úr szóbeli kiegészítését.
Megnyitom a napirend feletti vitát. Megkérdezem, van-e Tisztelt Képviselıtársaimnak
kérdése, véleménye a beszámolóval kapcsolatosan? Ilyet nem látok.
Megállapítom, hogy a közgyőlés tagjai részérıl az elıterjesztés kapcsán kérdés,
hozzászólás nem érkezett.
Tisztelt Közgyőlés!
Megállapítom, hogy tájékoztatót a közgyőlés tudomásul vette.
Tisztelettel köszönöm Alezredes úrnak, hogy eljött és kiegészítette a tájékoztatót.

5.

5.

Egyebek

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Tájékoztatom a Tisztelt Közgyőlést, hogy dr. Szabadkai Tamás frakcióvezetı úr a
közgyőlés szeptember 29-i ülésén kérdést intézett a közgyőlés elnökéhez a
következı témakörben: „…Szebellédi úr tulajdonában, érdekeltségében,
vezetésében, képviseletében az önkormányzatunk mellett és megbízásából eljáró
cégek vajon milyen összegő megbízásért látják el a tevékenységet,…”
Az interpellációra adott választ eljuttattuk Frakcióvezetı úr részére, kérve annak
elfogadását.
Megkérdezem dr. Szabadkai Tamás frakcióvezetı urat, hogy az írásban eljuttatott
választ elfogadja-e?
Megadom a szót dr. Szabadkai Tamás frakcióvezetı úr részére. Frakcióvezetı úré a
szó.
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Dr. Szabadkai Tamás – megyei képviselı:
Tisztelt Elnök Úr!
A választ elfogadom, az elfogadás nem azt jelenti, hogy a válasz tartalmával
kapcsolatban esetleges további kérdéseim, felvetéseim ne lennének, viszont a
kérdésemre az Elnök úr a választ megadta, úgyhogy azt elfogadom. Köszönöm.

Vargha Tamás – a közgyőlés elnöke:
Köszönöm Frakcióvezetı úr a választ elfogadta, így ennek a napirendnek a végére
értünk.
Tisztelt Közgyőlés!
Megkérdezem, hogy van-e a napirend kapcsán a Tisztelt Képviselıtársaimnak
kérdése, bejelentése. Ilyet nem látok.
Megállapítom, hogy a közgyőlés tagjai nem kívánnak kérdést, bejelentést tenni.
Tisztelt Közgyőlés!
140 éve született gróf Széchényi Viktor megyénk egykori fıispánja. A Fejér Megyei
Önkormányzat ez alkalomból 2011. november 12-én, szombaton 10 órai kezdettel a
sárpentelei Szent Kereszt Felmagasztalása-templomban és annak sírkertjében
megemlékezést szervez. Erre a megemlékezésre tisztelettel meghívom a közgyőlés
minden tagját, vendégeinket, minden Székesfehérvári és Fejér megyeit.
Tisztelt Közgyőlés!
Nem marad más hátra, megköszönöm Képviselıtársaim mai munkáját és az ülést
bezárom. Köszönöm.

K.m.f.

Vargha Tamás
a közgyőlés elnöke

Dr. Molnár Krisztián
fıjegyzı

