
JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: 2011. november 24-én a Kecskeméten, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 
Kórházában megtartott választmányi ülésről. 
 
Jelen vannak: A mellékelt jelenléti íven aláírt tagok, 17 fő 

 
Hegedűs Iván: Üdvözli a megjelenteket. A napirendi pontok előre kiküldésre kerültek. 
Jelenlévők a napirendi pontokat elfogadják. 
Jelenlévő két vendéget bemutatja: Dr. Márton Zsuzsanna ügyvédnő, és Manheim István, akik 
Seres György által hívott vendégek.  
 
1. Kórházak átalakítása  és   2. Adósságrendezés 
 
Hegedűs Iván: Elmondja a véleményét a témával kapcsolatban, felvázolja a helyzetet. 
Megemlíti a GYEMSZI főigazgatói utasítást, a költségvetési fegyelem irányába megy a 
szabályozás, valamint, hogy központi költségvetési szervek leszünk. December 10-ig le kell 
adni a költségvetéseket a kincstári rendszerbe. 2012. január 1-től létrejönnek az állami 
kórháza, azaz a központi költségvetési szervként működő kórházak. Javasolja mindenkinek, 
hogy vegyék elő az államháztartási törvényt, tanulmányozzák át a régi kormányrendeleteket. 
Felhívja a figyelmet, hogy mások a Központi költségvetési szervekre vonatkozó 
jogszabályok. Többszörös papírmunkát követel. Jobbító szándékú észrevétele, véleménye az 
EGVE-nek legyen, csak nem célszerű szembemenni a jogszabálynak. Lesz még egy 
kormányrendelet idén, ami a részleteket meghatározza.  
 
Dr. Ari Lajos: Kincstári bérszámfejtéssel kapcsolatos véleményét, hozzászólását mondja el. 
Például, hogy az utalás körülményei is megváltoznak. Javasol egy értekezletet az érintett nagy 
kórházakkal a kincstári működéssel kapcsolatban.  
 
Szóba kerül még: Kórházak működése, bevételek, kiadások, bérbeadás, kincstári biztos, stb.  
 
Dr. Ari Lajos: Felveti a találkozó lehetőségét. Felajánl december 1 és 7-e között az OORI 
tanácstermében a kórház működés és adósságkezeléssel kapcsolatos megbeszélést. 
 
Hegedűs Iván: Határozatot javasol: A felmerülő operatív dolgok egyeztetése során, a 
Magyar Kórházszövetséggel együtt képviseljük, hogy akár a kincstárral kapcsolatban 
toleránsak legyenek az első időkben, valamint, hogy állást kell foglalnunk, abban, hogy 
erőltetni kell, hogy plusz támogatást kapjunk a munkahelyi pótlék kiegészítésen túl, a 
kórházak üzemeltetésének a biztosítása érdekében. A kifizetetlen számlatömeg forrására 
szükséges támogatás. Az adósságrendezéssel kapcsolatban segítséget kell kérnünk.  
A jelenlévők egyhangúlag elfogadják. 
 
Molnár Attila: Véleménye szerint a korábbi évek gyakorlatához kell visszatérni, a 
teljesítményarányos felosztáshoz.  
 
Eőry Ferenc: A központi költségvetési szervvé válással kapcsolatban felveti, hogy legyen egy 
továbbképzés azoknak, akik ezt fogják majd végezni.  
 
Dr. Budaházy Emil: Egyetért a javaslattal, és hozzáteszi, hogy egy összefoglaló levél 
formájában lehetne eljuttatni.  
 
Molnár Attila: Javasolja, hogy a MÁK elnökének írt levélbe legyen belefogalmazva. 
 



Határozat: Dr. Ari Lajos megszervezi a találkozót az OORI-ban, majd ír egy levelet a MÁK 
elnökének a javaslatokat belefogalmazva. 
A jelenlévők egyhangúlag elfogadják. 
 
Határozat: Az adóssággal és felmerülő problémakörrel kapcsolatban fel kell venni a 
kapcsolatot az illetékessel és állásfoglalást kell hozni.  
A jelenlévők egyhangúlag elfogadják. 
 
4. Egyebek 
 
Alapszabály 
Dr. Ari Lajos: A bíróságnak formai kifogása volt a legutóbb benyújtott alapszabály 
módosítással kapcsolatban. Dr. Nemes Dénes egyeztetve a Bírósággal előkészítette újra az 
anyagot, és közgyűlés összehívása nélkül, a javításokat, szükséges aláírásokat megtéve a 
bíróságra benyújtható.  
Felvázolja az előzményeket: Közhasznúvá alakulás megszavazása, alapszabály módosítása 
ennek megfelelően, bíróság elutasította hiányosságok miatt, majd az újra előkészített anyagot 
egyeztette Dr. Nemes Dénes a Bírósággal, elvárásokat pótolta. Most ezt vázolja fel helyette 
Dr. Márton Zsuzsanna.  
Felkéri Dr. Márton Zsuzsát, hogy jogi magyarázatot fűzzön hozzá. A módosított, 
megváltozott pontokat a jelenlévők elemzik, értelmezik.  
Az alapszabály módosítás benyújtásának technikai feltétele egy nyilatkozat kitöltése a 
választmány által, melyet a jelenlévők megtettek.  
 
A XVIII. MEN konferencia elszámolása 
Seres György: A jelenlévők kézhez kapták az elszámolást. Az ellenőrzést elvégezte, 
elfogadásra javasolja az elszámolást. A Felügyelő Bizottságnak megküldi ellenjegyzés 
céljából.  
Hegedűs Iván: A FEB megtekintése függvényében elfogadásra javasolja. 
A jelenlévők egyhangúlag elfogadják. 
 
2012. évi konferencia, XIX. MEN 
Dr. Ari Lajos: A jövő évi konferencia szervezése folyamatban van. Felvázolja az előadás 
témákat és címeket. 
 
3. EGVE honlap 
 
Molnár Attila: Eredeti koncepció alapján dolgozott. Publikus és regisztráció utáni nem 
publikus tartalmat is kigondolt. Felvázolja a honlap tartalmát, a honlap tervezettel segíti az 
elemzést, melyet a jelenlévők megkaptak. A pontokhoz szóbeli magyarázatot fűz, kifejti a 
tartalmát.  
 
Határozat: A honlap tervezetet a jelenlévők egyhangúlag elfogadják. A honlap megújítása, 
bővítése, új forma, elrendezés, és menüpontok létrehozása, az elfogadott tervezet alapján. 
Valamint ajánlatkérés. Ezt követően jönnének a további lépések.  
 
Hegedűs Iván: Lezárja az ülést, megköszöni a részvételt. 
 

k.m.f. 
A jegyzőkönyvet vezette: 

 
Nagy Linda 


