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Babák Mihály polgármester: Köszönti a megjelenteket. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja
Giricz Katalin és Hetényi István képviselőket.
A jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett
javaslatot 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadják.
Babák Mihály polgármester: A meghívóban szereplő napirendi pontot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a napirendi pontot 8 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadják.
Napirendi pont:

A Békés Megyei Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai a
Békés megyében élők ellátása és a megye fejlesztése érdekében
Előadó: Domokos László elnök

Babák Mihály polgármester: Korábban a város megyével való kapcsolata sok konfliktus
tárgya volt. A Megyei Közgyűlés mostani elnöke, Domokos László volt az, aki megtanította
őt „megyében” gondolkodni. Igyekeznek ebből a térségből egy felemelkedő, megfelelő
életvitelt, jövőképet biztosító és gondoskodó megyét kialakítani. A mai nap arról szól, hogy
miben szolgálja ki a várost a megye, és miként gondoskodik a városról. A napirendként az
egészségügy, színház, könyvtár, levéltár került meghatározásra, mivel ezek voltak a
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párhuzam van a várossal. Megtanulnak együtt egy megyében gondolkodni, melyre büszkék
lehetnek, s nem fogyni fognak lélekszámot illetően, hanem gyarapodni. Ez a megye az itt
élőknek megélhetést, biztonságot, nyugalmat, gondoskodást és jövőképet tud adni. Háláját
fejezi ki a mai rendezvény lehetőségéért.
Domokos László elnök: Köszönti a megjelenteket. Köszöni a lehetőséget, hogy ahol
megyejárási rendezvényük van, egy soron kívüli testületi ülés keretében a Békés megyei
Önkormányzat bemutathassa feladatait, intézményeik bemutatkozhassanak, betekintést
adjanak működésükbe. Szatmáry Imre megyei Munkácsy Mihály Múzeum igazgatóját is
felkérték a bemutatkozásra, valamint Kövesdi József urat a Pándy Kálmán Kórház orvosigazgatóját. Az egyik súlyponti kórház, a másik súlyponti kulturális intézmény.
Erdész Ádám, az értékalapú kutatás stábjának vezetője, aki szintén rendelkezésre áll a
Szarvason indított gondolatébresztő beszélgetés folytatásaként. Dávid Zoltán igazgató úr,
szociális intézmény vezető, aki már nem csak a Szarvason élőkért felel, hanem Nagyszénás,
Mezőkovácsháza és Bánhegyes szociális gondoskodó rendszeréről, a szociális
foglalkoztatásban is szerepet vállal. Olyan intézményrendszer központja van Szarvason,
amely 2006-2007-es pénzügyi visszavonását követő válaszként koncentrálta erőit az
intézményeik vezetői köré, hiszen előzetesen mintegy 40 intézményből 12,5 intézmény van.
Köszönti Dr. Dávid Sándor főjegyző urat. Néhány elemet szeretnének kiemelni a mai ülésen,
ami a további gondolkodás lendületét is adhatja. A megye irányában elhangzó kérdéseknek, a
jegyző urak együttműködésével a hivatalhoz eljutva, Kattinger Márton a felelőse. Aki
egyrészt előkészítette a programot, és a program nyomon követése a dolga, tehát bármilyen
lakossági vagy testületi kezdeményezés esetén írásbeli vagy tárgyalásbeli együttműködést
fogalmaz meg. Külön köszönti Szarvas város intézményvezetőit és dolgozóit. Az asztalokra
elhelyezett írásbeli anyag az „Otthonunk Békés megye” program leírása segítheti a téma
feldolgozását.
Külön felhívja a figyelmet, hogy a lehetőségek, a problémákra adott válaszok fontosabbak. Az
együttműködési területekre tesz ajánlatot, hogy melyek azok a régi ill. új lehetőségek,
amelyek Szarvas város érdekeit szolgálják. Kiemeli a Barangolás Békés megyében című
képeskönyvet, amely turisztikai, vendégváró szempontból dolgozza fel Békés megyét.
Egyszerűsített változata is van, amelyben több kép van, kevesebb szöveg, tartalmában is
szűkebb.
A fő gondolat egy hitvallás: „Közös munkánk, értékeink, hagyományaink ápolása a jövő
záloga, hiszen Békés megye mindannyiunk otthona”. A Levéltár kiemelt szerepet kap ebben a
kérdésben. Szarvas hagyományainak ápolásában kifejtett munkáját jól kiegészítheti a
Levéltár. A 2006-tól felállt új Békés Megyei Önkormányzat a megye egészében gondolkodik,
közszolgáltat, érdekeket és értékeket véd. Az intézményhálózatuk egy komoly
háttérszolidaritást is ad. Az érdekvédelemben az egy településen túlmutató ügyben több mint
60 előterjesztést, kezdeményezést fogalmaztak meg: mezőgazdaság, vízgazdálkodás, vasút,
munkahelyek, szociális foglalkoztatás, közút, közbiztonság problémái, kérdései kapcsán. Sok
esetben a megyének figyelemfelhívó szerepe van ezekben a kérdésekben. Az érték megőrzése
átitatja az egész munkájukat. Társadalmi, gazdasági programjuk jelmondata: „Az összefogás
megyéje”, melyet 2006-tól 2013-ig az európai uniós finanszírozási ciklus teljes időszakára
bővítettek ki, a politikai választási cikluson túl. Ennek jegyében fogalmazták meg fejlesztési
céljaikat, mozgási kereteiket.
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Önkormányzat saját fenntartású intézményeiben biztosítja, szervesen kapcsolódva a helyi
önkormányzatok által fenntartott intézményhálózathoz. 5666 diák tanul a rendszerükben,
ehhez kapcsolódnak a felnőttképzések, a foglalkoztatottak száma is ezres nagyságrendű.
1990-ben egyetlen egy intézménye volt a megyének az oktatásban, a szabadkígyósi
középiskola. A Megyei Önkormányzathoz került intézményekről a települések 4 évente a
választási ciklusokban szabadon lemondhattak. A településeknek nem kötelező feladata a
középfokú oktatás, kollégium, szakellátás. Sok esetben rossz állapotban, műszakilag,
tartalmilag, munkáját tekintve vezetési válságokkal küzdő intézményt kaptak, az utolsó ilyen
intézményt Orosházán vették át, ciklus közben, válságkezelés keretében, amikor minden
településnek felajánlották, hogy megpróbálnak helytállni. 2010 – nehéz helyzet lesz, el
szeretnék kerülni, hogy 10-es nagyságrendben zuhanjanak rájuk az intézmények, hiszen szinte
megoldhatatlan szervezési, működési feladatokat jelentene. Egyúttal próbálják tömöríteni az
intézményeiket, hogy felkészüljenek erre a nehéz helyzetre. Megállapodással rendbe hoztak
egy nagy múltú intézményrendszert Orosházán. Előtte, még ebben a ciklusban megkapták
Gyulán az egészségügyi ellátó intézményt, ami a kórházaknak egy háttérintézménye, amely
nővérképzést is ellát. Majdnem megszűnés határán volt, most egy jól működő intézmény.
Dévaványán egy állandó egyensúlytalanságot kellett helyreállítaniuk. Néhány képen
szemlélteti az oktatási intézmények telephelyét, az egyes településeken: Harruckern János
Közoktatási Intézmény főépületét, Eleket, Szabadkígyóson a megye egyik legszebb
műemléképületét a Kastéllyal, a Mezőhegyesi intézményt, orosházi telephelyet, melynek 800
diákja van. 600 sem volt, amikor átvették. Más profilú a mezőkovácsházi Hunyadi János
Közoktatási Intézmény, a legkoncentráltabb foglalkoztató intézmény, tehetséggondozó
szellemi műhely. Idetartozik a hátrányos helyzetű fogyatékosokkal foglalkozó orosházi
intézmény, amelyet még az előző ciklusban vettek át az akkori megyei vezetéstől.
Magyarbánhegyesen egy szakosított bennlakásos intézmény az integrált oktatás
problematikájában egyértelmű szolgáltatási szektor. Fogy a létszám, egyrészt bentlakásos
feltételeket is kell biztosítani, másrészt speciális képességekkel bír az oktatóhely. A Farkas
Gyula Közoktatási Intézmény a megye északi részére figyel: Békésnek erős szakképzési és
gimnáziumi múltja is van. Inkább a szakképzésre orientált, nem feltétlenül az egyetemi
továbbtanulásra. A Pándy Kálmán Kórháznak mezőhegyesi és szeghalmi területei is vannak:
járó-, szakellátó központja az északi sárréti résznek, másrészt krónikus szakellátást is ellát. A
legnagyobb intézmény. A megye egészségügyének 55 %-át fedi le mint súlyponti kórház.
A szociális és gyermekvédelmi feladatellátó rendszerről: a gyermekvédelem területén kellett
segélykéréseket megfogalmazniuk, hiszen a felét sem fizetik az állami gondozottak
kiadásainak ma már. 2006-ban 1 milliárd 200 millió forint személyi jövedelemadó bevétele
volt a megyének, ma ez 300 millióra esett vissza. Az illeték bevétel 2 milliárd 100 millió
forint volt, ma 1 milliárd 200 millió. Nem tudják a rosszul finanszírozott oktatási, szociális,
gyermekvédelmi területeken kiegészíteni a kiadásokat. 2010-re működési hitelt kellett
beállítani, annak érdekében, hogy ne zuhanjon mélyre a napi működés, amely az állami
támogatás csökkenéséből következne. A szociális intézményeiknek sok telephelye van.
Bemutatja képeken. Az elmúlt 20 évben mindegyiket megújították, jelentős rekonstrukciós
programon esett át a teljes időseket ellátó és szenvedélybeteg-ellátó, bentlakásos szakosított
ellátó intézményük. A kulturális intézményeknél kevés színtér van látszólag, de itt történt a
legnagyobb szemléletváltás. Ezek az intézmények megyei intézmények. A gondolkodásukat
75 település felé kell megnyitniuk és olyan tartalmat kell kifejleszteni, pl. a Levéltár
rendkívüli történelem órákkal, a Jókai Színház programokra jár ki önállóan. Programjaikat
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tartalomszolgáltatóként, erősítsék egy-egy térség vonzerejét. Nyitnak afelé, hogy a fürdők ne
csak fürdési lehetőséget nyújtsanak, hanem kulturális programot is kínáljanak. A diákok és a
nyugdíjas korosztály, civil szervezetek felé olyan kiírás van, mely szerint ezeket az
intézményeket csoportosan térítésmentesen lehet látogatni. Szarvas városban is nem egy
iskola részt vett ebben a programban az elmúlt években. A Napsugár Bábszínház is
bekapcsolódik ezekbe a programokba, Békésszentandrásra és más kisebb településekre is
ellátogat ill. bemutatkozik. A Könyvtár elindított egy digitalizációs, egy könyvkoordinációs
szolgáltatást, melyet új tartalommal egészítenének ki. A könyvtárak önként jelentkezhetnek
egy olyan feladatra, amelyben a munkanélküliek elhelyezkedését segítő online munkaerőközvetítő rendszerre tudnak rácsatlakozni. Ez a gazdasági növekedésorientált fejlesztési
programnak egy aleleme. A Múzeum nyitott a szarvasi diákok és idős látogatók fogadására és
minden turistának, érdeklődőnek ajánlják a Munkácsy kiállítás megtekintését. A Könyvtárat
átépítették, megújították, műszakilag és tartalmában is. Ehhez nem kaptak európai uniós
támogatást, ezért egy előrehozott beruházásként, gazdaságélénkítő szereplőként jelentek meg,
hiszen 2013-ig esély sem volt, hogy pályázni lehessen. A Levéltár épülete is megújuláson
ment át és tartalmában is megújult. A 2007-ben elszenvedett első nagy pénzügyi megszorítás
eredménye a kevesebb igazgató, titkárnő, számviteli munka és adminisztráció. A második
megszorítás 2009-ben Áfa emelésével kezdődött, a támogató szolgáltatások újraértelmezése
történik, az intézményi szolgáltatások kiszolgálását segíti - könyvelés, szállítás, karbantartás,
informatika, takarítás - ami nem közvetlenül az ellátást érinti. A pénztelenségből adódó
tartalom 2010-ben visszaesett, a szolgáltatás színvonalának meg kell maradnia, kevesebb
költségből. 2009-ig az volt az elv, hogy olyan megoldásokat kellett keresni, amelyek
kevesebb pénzből ugyanazt a szolgáltatást nyújtják. Ma azzal kell szembenézni, hogy
kevesebb pénz van és kevesebb szolgáltatást fizet ki az állam, tehát a kórházi
intézményrendszernek beltartalmában, pl.
mátrix kórház irányába kell szervezetileg
mozdulni, mely teljesen más orvoslási tudományt és szolgáltatást jelent. Ehhez más törvényi
keretek kellenek. A szolgáltatási beltartalom változásához nincs törvényi megalapozás. Ez
igaz az oktatásra, a levéltárra, a múzeumra is. Hatalmasak az előírások, a pénz kevés vagy
nincs hozzá, viszont ezeket az értékeket fönn kellene tartani. Az értékőrzésnek ez egy nyitott
kérdése. Ez kb. 2 és fél éves program lesz, mire stabilizálódik. Olyan szolgáltatási
hatékonyságot hoznak létre, amelyekkel a települések felé is ajánlatképesek lesznek. Kiterjedt
alapítványi, gazdasági társasági hálózatuk van. Kiemeli a Békés Megyei Energetikai
Szolgáltató és Gázkészülék Szerviz Kft. feladatait. Elkezdték átvilágítani velük saját
intézményeiket, a költségeket megpróbálják szűkíteni. A Közoktatási Közalapítvány
gyakorlatilag kiegyensúlyozón pénzügyi alap volt, amelyekkel a szarvasi iskolák is 200 ezer1 millió forintig eszközbeszerzésre stb. tudtak szolgáltatni, állami előírás volt, hogy
létrehozza a megye ezt az alapítványt. Felhívja a figyelmet a Vállalkozásfejlesztési
Alapítványra, mely a mikrohitel programmal új alapokra helyezve regenerálódott és
webáruház-rendszerükre, mely a megyei termékek piacra jutását kínálja kedvezményesen ill.
a Turizmus Fejlesztő és Szervező Kft-re, fontos szolgáltatása a megyei szállásfoglaló
rendszer, mely internetes szállásfoglalást kínál. Ma 85 %-ban világszerte itt történik a
szállásfoglalás, Békés megyében jó esetben 15 % aki interneten tud foglalni szállást. Az
Airport egy nagy lehetőség Békéscsaba és Gyula között. Jó befektetési felület, mely lehet egy
repülőtérre épülő ipari szolgáltató központ, de nincs megépítve a megfelelő piaci környezete.
A Körös fejlesztési tervben sokan részt vettek, két koncepció ütközött, 2004-ben. Projekt
generálásra volt szükség sokak szerint, úgy tűnt, hogy kijelölt projektek lesznek és a projekt
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program és a pályáztatási rendszer, és volt egy megyei integrált fejlesztési programjuk,
melyre Bajnai Gordon akkori miniszter azt írta elő, szedjék szét és egyenként pályázzanak.
Ennek eredményeként nem integrált fejlesztés jött létre, hanem pontonként való fejlesztés, az
egyik elem megépült, a másik nem. Ez súrlódási veszteségeket és komoly hasznosulási
problémákat jelent. Pl. a múzeum komoly látógatónövekedést vállalt, de nem követte a
turizmus, amely a látogatók bővülését hozta volna. A fürdők esetében hasonló a helyzet,
megépültek, de a szállodák nem épültek mellé. Vagy még egy példa: megépült egy
vállalkozónak az ipari területe, de az utat nem tudta a település odaépíteni vagy ha megépült
az út, nem kapott a vállalkozó támogatást a betelepüléshez. Ez a pályázati rendszer anarchiát
hozott nagyon sok tekintetben. A nemzetközi partnerkapcsolataiknál Aradot és Bihart,
Vajdaságot emeli ki. Fejlesztési programjukat szerkezetében mutatja be. 2008-ban történt az
előkészítés. 2008. decemberben fogadta el a megyei testület. Hoztak előre beruházásokat,
átalakították a szakképzést, felnőttképzést, az intézményeiket a közszolgáltatás mellett
megpróbálták szolgáltatóvá tenni. A villanypiacon túlkínálat van, ahol árcsökkenést lehetne
elérni. További közös beszerzéseken gondolkodnak ill. hajtanak végre a gáz mellett, benzin és
más nagy termékek területén. Románia és a Vajdaság felé külön marketing tervet készítettek,
melybe Szarvast is bevonták. A legnagyobb külföldi beutaztató ország Románia. Román
nyelvű tájékoztató anyagokra, román, francia nyelvet beszélő alkalmazottakra van szükség.
Gyula és Gyopáros világosan látja, hogy e nélkül nem tudnak talpon maradni. Az innováció
kapcsán kiemeli a Levéltárat, a Kórházat, ahol egészségügyi kutatások is folynak, többek
között az idősügyi kérdésekben. A megye legnagyobb kihívása, hogy nő az idős
állampolgárok létszáma, akikről gondoskodás egyre fokozottabb kihívást jelent.
Leegyszerűsítve kevesebb a szülés, több a reumatológiai probléma. Felhívja a figyelmet a
civil szervezetek támogatására. A tavalyi 70 millió mellé 30 milliós keret van. Támogatják a
pályakezdő egyetemi diplomások első munkához jutását, melynek érdekében gyakornoktámogatási programot indítottak. Szeretnék, ha a végzős diplomások szakmai gyakorlatukat
helyben folytatnák. Nincs megfelelő mennyiségű szakember a megyében. A vállalkozások 90
%-a nem tud 1 évnél előrébb látni, nehéz helyzetben vannak. Esetükben fejlesztésről,
hosszabb távú gondolkodásról beszélni reménytelen. 2009-ben Szarvas és a megye települései
között együttműködés mutatkozott több rendezvény szervezésében: Gála, Amatőr kiállítás,
Közművelődési Szakmai Nap, Kertbaráti körök bor- és szárazkolbász versenye, Aratónap,
Szilvanap stb. Az „I love Békés megye” program keretében kimondottan a 16-25 éves
korosztály számára nyújtanak értékes programokat.
Az Ibsen Kft. a megye közművelődési szakmai tanácsadás és szolgáltatás feladatait is ellátja.
A határmenti népművészeti fesztivál, színházi teadélután, amatőr művészeti fesztivál,
pályázat kiállítások, szociális intézményben Ízek bográcsban és más programok, Szilvanap,
Aratónap megvalósításában, a Sportiroda pedig a sportversenyekben nyújt segítséget. Két
civil szervezettel turizmus és helyismeret valamint egészségügyi és szociális témában
működnek együtt. Február 27-én a Jókai Színházban Trenk avagy a vad báró előadásra kerül
sor a programjuk keretében, a színdarabnak horvát a szerzője. A Színház a határ menti
országok felé kulturális hidat épít. 30 db. tiszteletjegy átadásával invitálja az előadásra az
érdeklődőket. Átadja a szót Kövesdi Józsefnek a Pándy Kálmán Kórház igazgatójának.
Kövesdi József orvos-igazgató: Felvázolja, hogy telephelyeikről, a megyei kórház
szerkezeteiről, forgalmi adatokról fog beszélni. Képekkel illusztrálja az elhangzó
információkat. A kórház múltbeli képéről beszél, ezt a tavalyi évben lebontották. Az
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melynek munkálatai már el is kezdődtek. Ez egy új épület lesz egy 600 millió forintos
beruházás keretében. A Pándy Kálmán Kórház Békés megye legnagyobb, ún. súlyponti
kórháza. 1846. május 1-én nyitotta meg kapuit, 10 ággyal. Az egyik akkori legelső épület még
mindig megvan. Ami probléma, hogy ez a patológiai rész és a 150 éves idő alatt teljesen
alkalmatlanná vált a betegellátásra, de műemléki védelmet élvez. Ezért is új épületet kell
építeni. A Kórház közadakozásból kezdte el működését, majd a század elején indult
fejlődésnek. Kiemeli Pándy Kálmán névadójuk tevékenységét aki a Pszichiátria megalapítója
volt. Jelenleg 1472 ággyal működnek. Ebből 815 garantált aktív ágy. A többi krónikus ágy, e
tekintetben is az ország második legnagyobb intézménye. Egyébként összességében az első
tízhez tartoznak ágyszám szempontjából. Ellátási kötelezettségük szerint Békés megye összes
lakosságát ellátják. Területi ellátási kötelezettséget tekintve 35 % tartozik hozzájuk. A
központi telephely személyi bejáróját és a régi magyar királyiállami kórház tábláját mutatja
képen. Itt van az aktív ellátás központja ill. itt folyik a diagnosztikus tevékenységek 90 %-a.
Bemutatja a megyei intézmény plakettjét. A Gyermekosztály gyulai telephelyű, amely sajnos
közel 3 km-re helyezkedik el a központi telephelytől. Ez jelenleg szakmailag nem
elfogadható. A koraszülöttek ellátása a Gyerekosztályon történik és a Szülészetről az
odaszállítás komoly hátrány elszenvedésével járhat. A Gyerekosztály helyzetét pályázati úton
próbálják megoldani. A Sitkai telephely a volt Tüdőkórház, mely megyei intézmény volt, de a
2007-es ágyszám leépítése kapcsán működésképtelenné vált, a 120 aktív ágyból megmaradt
49 ággyal és a meglévő adósságok miatt, ezért a megyei képviselő-testület határozata alapján
a Pándy Kálmán Kórházhoz került. Ez egy jó és logikus döntés volt. Azóta a sitkai
telephelyen fejlesztések történtek. A megyei kórház krónikus és rehabilitációs ellátásának egy
részét erre a telephelyre helyezték ki. Közel 300 ágy van. A 49 ágyas aktív tüdőosztály
valamint a 60 ágyas tüdőkrónikus és egy 75 ágyas légzésrehabilitációs osztály, 30 ágyas
belgyógyászati krónikus ellátás, ill. egy 60 ágyas pszichiátriai ún. munkaterápiás osztály,
amely régebben borzalmas körülmények közötti volt. Van még egy 30 ágyas addiktológiai
osztály. Összességében az ágyak száma tehát közel 300. A megfelelő gazdasági intézkedések
hatására mostmár önellátóvá válik a telephely. Bemutatja a Reumatológiai Szakrendelőt amely a Fürdő épületében található - , valamint a 30 ágyas mozgásszervi rehabilitációs részt,
ún. Kristályt. A Gyulától távolabbi részlegük a Mezőhegyesi, ahol csak krónikus ellátás
folyik, 58 krónikus belgyógyászati ággyal, ápolási osztályon 15 ággyal. Másik részlegük a
Szeghalmi fekvő- és járóbetegellátó egység. Ez látja el a fekvő- és járóbetegellátás feladatait a
környéken, 105 ággyal, központi célzott támogatásból (közel 1 milliárd forint). Bemutatja
képen a Szeghalmi Rendelőintézet épületét, a sebészeti, szülészeti osztályt ill. a műtőket. A
fekvőbetegellátó osztályok száma a központi telephelyen 30, ill. a külső telephelyekkel együtt
összesen 44-45, diagnosztikai egységeik száma 10. Nagy részük a Központi diagnosztikai
tömbben helyezkedik el. Szeghalmon is van röntgenjük, ill. ultrahang-diagnosztika. A
járóbeteg-szakrendelések száma 143. Az összes orvosi specialitást lefedi járóbetegellátás
terén. A megyében sok olyan ellátás van, ami csak náluk érhető el, közel 3000 szakorvosi
órában és 651 nem szakorvosi órában működtetik, valamint az osztályok melletti egyes
ambulanciákat (szív-, tüdő-, agyműtéten kívül minden ellátásra jogosultak). Nagy probléma,
hogy szívkatéterezést még nem végezhetnek, nincsen rá jogosítványuk, bár a személyi
feltétele megvan, de ez egy nagyon drága beavatkozás és anélkül hogy teljesítményvolumen
finanszírozásuk ne legyen, nem lehet elkezdeni. Fontos projektjük keretén belül a
szívkatéteres ellátáshoz szükséges haemodinamikai laboratóriumot is szeretnék megvalósítani
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osztály, haemodinamika kilakítása a terv. Ebbe a tömbbe költözne a Gyerekosztály és a
Szülészet. Az ellátandó létszám Békés megye teljes lakossága. Területi ellátási
kötelezettségük alapján 166 ezer főről gondoskodnak. A humán erőforrásokat tekintve az
előírt feltételeknek megfelelnek. Júliusra kell megfelelni az új feltételeknek. Az orvoshiány
jelenthet majd problémát. Az összes megye közül a tízezer lakosra jutó orvoslétszám Békés
megyében a legalacsonyabb sajnos. Működési engedélyük az összes osztályra vonatkozóan
végleges, kivéve a Patológiát, amely most készül. A Kórház gazdálkodása stabil. Az ISO
szerint akkreditáltak, az újabb akkreditáció március elején várható. Vizsgálják a
betegelégedettséget is. Az intézmény költségvetéséről is beszél: 12 milliárd forint körüli az
éves költségvetésük. Ebből OEP finanszírozás 95 %. Ebből komoly problémák adódnak,
mivel az elmúlt évben az OEP finanszírozást 4 alkalommal változtatták meg. A kiadások 62
%-a bér és járulék. A gyógyszerköltség 1 milliárd forint körüli. Minőségfejlesztésük régi, az
országban az első kórház, ahol már 1993-ban bevezették a kontrolling rendszert, ez nagyon
hatásos volt. A finanszírozási változásokra mindig jól reagáltak. Most ilyen módszerekkel
nem lehetnek igazán sikeresek. Ez a tanusításuk 2004 óta van és a minőségfejlesztési
feladatokat is folyamatosan végzik, egy minőségbiztosítási osztály segítségével. Rendszeresen
történnek kórlap-, és dokumentációellenőrzések. A gyógyító tevékenységnél a fekvőbeteg
ellátásban az ágyszámok változása úgy alakult, hogy 2005-2006-ban 1503-as ágyszám volt,
2007-ben sok ágyat vesztettek. Megkapták a sitkai telephely ágyait, de sok ágy aktív ágyról
krónikus ágyra változott, 1472-ből 815 csak a garantált súlyponti ágy, amit az ellátott
teljesítmény alapján finanszíroznak, míg a többi, 600-nál több ágy krónikus ágy, amit pedig
az azon fekvő betegek ápolási napjai alapján finanszíroznak. 3 hónap után már nem
finanszírozzák a teljes összeget. Az ágyszám 2007-től változatlan. A lehetséges ápolási napok
száma ill. a kiírt betegek száma 2007-ben kicsit megbillent, az addigi 48 ezerről lecsökkent 41
ezerre. Majd lassan visszakerült a 45 ezres sávba. A teljesítményvolumen korlát miatt nem
teheti meg a kórház az ezen felüli betegellátást. A járóbeteg ellátás rendelésein nagy esetszám
mutatkozik. A német pontoknak a forintértékét nézve ebből a nagy számból 1 millió 785 ezer,
1 milliárd forint körüli a bevétel, az összbevételhez képest ez 10 % körüli bevétel. A
járóbetegellátást rosszul finanszírozzák. Ezt nem külön stáb látja el önmagában, hanem a
fekvőbeteg ellátásban dolgozó doktorok is ellátják. A szarvasi lakosok ellátása területileg nem
hozzájuk tartozik. Azokat látják el, akik valamilyen oknál fogva odakerülnek. A speciális
ellátásoknál a betegek Szarvasról is hozzájuk kerülnek. Új szolgáltatásként nem OEP-től
származó bevételre próbálnak szert tenni, pl. menedzser-szűrés. Ezt tudják ajánlani olyan
vállalkozásoknak, ahol fontos az idő. Két alaptétele a munkájuknak a hagyomány és a
korszerűség.
Megköszöni a figyelmet.
Domokos László elnök: Kiegészíti az elhangzottakat egy számadattal, a múlt évben annak az
összegnek amit lepontozott kiadásként a kórház megigényelt, 15 %-át nem fizette ki az
Egészségbiztosítási Pénztár. Ennek az összege 1,4 milliárd forint. A kórháznak ugyan nincs
kifizetetlen számlája, de gyakorlatilag a teljes forgó alapját felemésztette ez a helyzet. Az
Önkormányzatnak ezért kellett hitelt felvenni, hogy a Kórház ne kerüljön fizetésképtelen
állapotba. Azért, hogy a költséggazdálkodás ne billenjen meg, a megye hozzájárul a költségek
finanszírozásához, 1 milliárd forint erejéig készültek föl erre a működésre, ami átmeneti
megoldás lehet, de fel kell készülni erre a helyzetre. Vannak olyan rendelések, ahova már
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tavalyi évben felélte a tartalékait. Szatmári Imrét a Munkácsy Mihály Múzeum igazgatóját
felkéri, hogy adjon tájékoztatást az intézmény működésének tapasztalatairól.
Szatmári Imre igazgató: Megköszöni a lehetőséget a Múzeum bemutatására. A Múzeum
missziója a múlt értékeinek gyűjtése, megőrzése és közvetítése Békés megye teljes lakossága
számára, amihez jó segítséget nyújt a Békés megye online, ill. a Múzeum honlapja
www.munkacsy.hu Ezen kívül egy korszerű szolgáltatásról gondolkodnak, amely virtuális
mobil vándorkiállítást jelentene. Ezzel a jövő évtől találkozhatnak majd. A missziónak az a
lényege, hogy az itt lévő embereket megismertessék a közös értékekkel, és olyan hitet
nyerjen, ami segít a Békés megye lakosságának megtartásában is. A múltban és a jelenben is
összeköthető a Múzeum Szarvas Városával. A múltra utalva, Szarvas összes régészeti
lelőhelyének a felkutatása a megyei múzeum kutatásainak eredményeiként született meg ill.
vált ismertté. A szarvasi múzeum mostani kiállításában is sok olyan tárgy van, ami a megyei
múzeum kölcsönzése révén van ott és a jelenleg megnyíló kiállítást is a megye rendezhette. Új
összekötő elemek lehetnek a 44-es úthoz kapcsolódó régészeti feltárások. Új információként
elmondja, hogy rossz híreket hallott, miszerint a Szakszolgálat részéről nem kötnek
szerződést, mert a NIF-nek nincsen pénze. Régészeti munkák terén más jellegű beruházás is
összeköti a Szarvast és a megyét. Több olyan áruház is épült és épül Szarvason, ahol a
megelőző feltárásokat a megye végzi. A megyetörténeti kiállítás megnyitóján említett Décse
falunak a templomát és temetőjének 200 sírját másfél évtizeddel szerencséje volt feltárni
akadémiai támogatással. Békés megyében a Munkácsy Mihály Múzeum olyan múzeum,
amelyhez hasonló nincs még egy az országban. A Megyei Önkormányzat pályázata révén
uniós pénzek felhasználásával sikerült kialakítani, összegét tekintve csaknem 400 millió forint
ráfordításával egy kulturális központot. Képeket mutat be a Múzeumban lévő
gyűjteményekről, (régészeti, természettudományi, képzőművészeti, néprajzi gyűjtemények, 1
millió darab műtárgy). Sok nemzetiség él a megyében, sokféle kultúra találkozik. 6
nemzetiség: a magyar, a szerb, a román, a roma, a német és a szlovák. A Múzeum elnyerte Az
Év Múzeuma 2007 Díjat ill. Látogatóbarát Múzeum 2008 címet is. Megköszöni a figyelmet.
Babák Mihály polgármester: Köszöni a lehetőséget, hogy megismerkedhettek a szarvasiak e
két fontos szolgáltatással. Eloszlatni kívánja azokat a kételyeket, hogy nem fogadják a
szarvasi betegeket, Orosházán, Békéscsabán, ami ugyan manapság előfordult. Nincs ebben a
dologban rend. Lovasberény példáját említi. A gyermekkórháznak nagyon jó híre van. A
gyulai kórháznak 1,4 milliárd forintja volt a tavalyi év átvészelésére. Rentábilis kórház,
takarékosan dolgoznak, de a beteg a legfontosabb. Ebben az évben 2 milliárd hiánynak
néznek elé. Nyilvánvaló, hogy nem az intézményben van a hiba. A területi hovatartozás
kérdésével kapcsolatban kezdeményezni kell a szakorvosokkal megbeszélést. 50 km-en kívül
vannak a kórházaktól, 50 ezer ember egészségéről kell gondoskodni. Kistérségi
körzetközpontként lehetőség volt a Szakorvosi rendelő fejlesztésére. A megye és a város
szakorvosainak együtt kell dolgozniuk azért, hogy a legkorszerűbb, legjobb ellátást nyújtsák
az 50 ezer ember részére. Jó véleményük van. Nem kötelező feladatuk a szakellátás, de
korábban a megye ebben egyedül hagyta a várost, nem volt megyei partner 20-30 évvel
korábban, a rendszerváltás előtt sem. Elődeik, lelkes orvosok indították el a szarvasi
szakellátást. Folytatni szeretnék a megkezdett hagyományt. Jelentős beruházást indítanak,
amely közel 600 milliós. Teljesen megújult szakellátást szeretnének biztosítani. Az elmúlt
évek tanúbizonyságot tettek, hogy a városban is jó orvosok vannak és gazdaságos a
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hasznos lehet az kistérségben élők definitív ellátásában, biztonságában. A háziorvoslásban
komoly gond, hogy a jövedelmeket tekintve áldatlan állapotok vannak, ezért az orvosok
máshol keresik boldogulásukat. A biztonság garantálásához kéri a megye szakmai
tapasztalatának, kapcsolatrendszerének segítségnyújtását. Békés megye az értékek
megmentésében, feltárásában jelentős munkát végzett - a korábbi menedzsment, a megyei
múzeum is. Az autarchiára, önállóságra törekedtek. A városi múzeumok jelentősége, hogy a
lokálpatriotizmust erősítik, nagyon sok értéket közvetítenek a gyerekek, az idősek és az
odalátogatók felé. Együttműködésre kéri a múzeum szakembereit. A budapesti múzeumok
után a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum a legjobb, országos hírű. Fontos küldetést
végez. Korszerű módon, sikeresen szervezi kiállításait. A megyei és a városi múzeum vezetői
jó kapcsolatban vannak. Gratulál az elnyert díjhoz.
Földesi Zoltán képviselő: Érdeklődéssel hallgatta az elhangzott tájékoztatókat. Az emberek
minél jobb tájékoztatása, informálása nagyon fontos dolog. Hasznosnak tartja a
fórumsorozatot. Fontos visszatérni az identitásukhoz, nem csak magyarként, európaiként,
hanem mindenki kötődik egy szűkebb térséghez, a megyéhez. Szerte az országban szívesen
gondolnak vissza az elszármazottak is megyéjükre. Csodálatos földrajzi adottságai vannak a
térségnek. Viszont ha minél távolabb esik a központtól egy közeg, az a perifériára kerül.
Ennek a felismerése segíthet abban, hogy ne leszakadó térség legyenek, hanem az ország mai
határaihoz közel eső büszke régió, ahova szívesen jönnek vissza a fiatalok, és ahol mindenki
megtalálja a számítását. Örül annak, hogy viszonylag kevés politikai megjegyzés hangzott el a
tájékoztatón, mivel az országban egyébként is sok frusztráció van, amit az emberek maguk
gerjesztenek. A megye ettől függetlenül földrajzilag nem tud közelebb kerülni a központhoz,
ill. akkor, ha közös céljuk megvalósításra kerül, a gyorsforgalmi út megépítése. Összefogással
el lehet érni, hogy észrevegyék egymásban a jobbat akarást – összefogás, ez a kulcsszó. Szó
esett az egészségügy helyzetéről. Ma az egészségügy helyzete olyan, mint az ország helyzete.
Vannak sikeres helyi önkormányzatok. Valószínűleg Békés megye jobban tudott élni
lehetőségekkel, mint más megyék. Településnagyság, gazdasági adottságok, helyi vezetés
szervezőereje stb. mind-mind befolyásoló tényező. Büszkék lehetnek, hogy iskolát építenek,
tűzoltólaktanyát építenek, a szakrendelőt európai szintűvé teszik. Mindent meg szeretnének
tenni, hogy a járóbetegellátás megfeleljen a követelményeknek, mivel távol vannak a megye
kórházaitól. Jellemző az elöregedés. Kitolódik az életkor, de ezzel együtt járnak ennek
következményei is, romlik az egészség, rekreációra, egészségmegőrzésre van szükség, amit
helyben el kell tudni érni az itt élők számára. Több milliárdos beruházások valósultak meg az
elmúlt években, Békéscsabán és Gyulán is. A diagnosztizációs és egyéb gyógyítóeszközök
beszerezéséhez sok forrás szükséges. A Múzeum, Levéltár és a Színház munkája is nagyon
fontos. A városban sok racionalizálási lépést megtettek. A megyei vezetés szintén.
Babák Mihály polgármester: 1997-ben nem ilyen gondolkodás volt a megyében. Született
egy megyei döntés a milleniumra, akkor Békés megye egy emlékművet adott Szarvasnak,
Szent István koronáját. Ez egy gesztus volt. Azóta kinn tartják a megye zászlaját a város
határában, mely személyes gesztusa. Filozófiaváltás történt a megyében, összehangolandó
feladataik vannak. Az összefogás ereje mutatkozott – pl. a tiszugi híd elkészülésekor,
eredmény született. A megyei ellátó feladatok elvégzésénél figyelnek Szarvasra, és a város is
a megyére. Sok dologban segítik egymást. Korábban nem ez volt a megye filozófiája, ma már
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ereje van. Partnereket kell látniuk egymásban.
Hetényi István képviselő: Az összefogás és a 44-es út kapcsán felmerülő kérdést vet föl a
turisztikával összefüggésben. Ezen a területen is kialakulóban van az összefogás. Az M44-es
út megépítésével kapcsolatban kérdése, hogy készült-e turisztikai hatástanulmány. Készül egy
turisztikai koncepció is, a 2010-es évre.
Domokos László elnök: A polgármester úr által felvetett orvoshiányhoz hozzászól. Elemi
szintű probléma. Elkerülhetetlen egy szemléletváltás. Az orvosok részt vettek a kezdő
diplomások foglalkoztatási programjában, de mivel nem volt az orvosok részéről igény erre,
nem tudták feltölteni a lehetőséget. Szükséges a körülmények megváltoztatása, ill. meg kell
teremteni helyben a fogadókészséget. Reálisan kell szemlélni a környezetet, de azon belül
meg kell látni a mozgásterüket. Az átlagnál jobb, vonzóbb munkakörülményeket kell
teremteni, pl. az egészségügyben a Pándy Kálmán Kórház az ország egyik legjobb
egészségügyi munkahelye legyen, foglalkoztatottak szempontjából is ( csapatmunka,
továbbképzések). Az orvosoknak pontokat kell gyűjteni a részvételhez. Nem mindegy, hogy
helyben tudják megteremteni részükre ezt a lehetőséget, vagy pl. Budapestre kell menniük.
Fontos a gyógyturizmushoz, idősügyi kutatásokhoz, egészségügyi terápiákhoz kapcsolódó
tevékenységük is, ill. az a törekvésük, hogy a partiumban, a Kárpát-medence azon részében
gondolkozzanak, ahova tartozik Békés megye. Ezért Arad és Nagyvárad irányába is nyitottak,
hogy az ottani egészségüggyel kialakuljon együttműködés. Nem csak 50 km-es, hanem 100120 km-es körzetben kell megszervezni az egészségügy specifikális ellátásait. Alapvető cél,
hogy Gyulán is hozzájussanak az aradi kórház diagnosztikai hátteréhez, ha pl. egy aradi beteg
Gyulára kerül vagy fordítva. Amit most fejlesztenek, azok a funkciók több év múlva is
meglesznek, ezeknek szervesen kell kapcsolódni az egész működéshez. Az országos átlagnak
megfelelő életkörülményeket kell teremteni (szállás, szórakozási, élhető lehetőségek stb).
Egy fejlett turizmussal bíró országban a gazdaság erejét 60-70 %-ban a belföldi turizmus adja.
A megyének alapproblémája, hogy nem tudnak egész évben turisztikai kapacitásokat
fenntartani. Ha a magyar fogyasztói szokások helyrebillennek, akkor lehet a turizmusra is
kedvezően hatni. Meg kell növelni, egész évre kell nyújtani a nyári időszakra koncentráló
turisztikai programokat. Az orvosok egyrészt elmennek külföldre, másrészt igyekeznek a
szürke gazdaságban érvényesülni. Valós bérviszonyokat kell kialakítani. Ahol orvoshiány
van, ott béremelkedésnek kell lenni. Békés megyében jut a legkevesebb orvos 10 ezer lakosra.
A pozitív üzenete ennek az, hogy ennyi orvossal is el lehet látni az egészségügyi feladatokat.
Ahol több orvos van, ott kellene alacsonyabb bér, hogy mozduljon el a munkaerő oda, ahol
magasabb. Aki hiányterületeken dolgozik, magasabb bére kellene legyen mint a fővárosban.
A közalkalmazotti bérek kialakítása az állam kezében van. Tisztességes bérrendszert kellene
létrehozni. A másik kérdés az autóút Tiszakürt és Kondoros között. A Kecskemét és Tiszakürt
közötti szakasz hatástanulmány és nyomvonal előkészítése megtörtént. Kecskemét nyert egy
tervezési, előkészítési szakaszt, ebbe partnerként belépett a megye. Kecskemét is érdekelt a
megépítésében. Másik koncepcionális kérdés a turizmus: a mai országos rendezési terv
Békéscsabáig viszi a gyorsforgalmi utat, mögötte nincsen autópálya. Benyújtották a
Kondorostól Gyula országhatárig megvalósíthatósági tanulmányt, a románok szeretnék
összecsatlakoztatni az Arad-Nagyvárad közötti autópályával. Kormányzati szinten nem tudták
elérni ennek a kérdésnek a tisztázását. Nagylak és Csongrád megye lobbija rejlik a háttérben.
Épüljön a 43-as út, de hagyják épülni a 44-est is. Akkor tudnak számítani a romániai
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„betonszakasz”-t, előnye lesz, hogy elkerüli Kondoros, Csabacsűd, Békésszentandrás,
Szarvas, Öcsöd, Cserkeszőlő településeket, amely csak Szarvason 2600 embert érint, akik
közvetlenül a 44-es út mellett laknak. Nem lesz szmog, nem lesz életveszélyes közlekedés.
Turisztikailag azonban kisebb jelentőséggel bír. Inkább lokálisabb a jelentősége.
Békés megye fontos sajátossága, hogy a megyének nincsen egy nagy városa, hanem 4-5
közepes ill. nagyobb városa, 10-15 mezővárosa és 30 nagy községe. Ha centrumot akarnának
létrehozni, az összes település kárt szenvedne, hátrányként élné meg. Hálózatot kell építeni.
Nem felszámolnak településeket, Szarvas kapcsolódjon bele Békés megye hálózatába, minden
ponton, ahol lehet (turizmus, utazás, egészségügy, kultúra). A gyermekvédelmi koncepció az,
hogy intézményekből vigyék ki családokhoz az állami gondozottakat. Bővítették ezt a
hálózatot. Több települést próbáltak bevonni. Ez egyfajta szolgálat, amivel egy családnak
szép hivatást lehet adni. A térségből várják a nevelőszülőnek jelentkezőket. A Megyei
Önkormányzat a mai nehéz helyzetben is viszonylag jól, eladósodottság nélkül működik. A
megye ehhez a helyzethez hozzászokva próbálja a leghatékonyabb megoldásokat megtalálni.
Az országnak üzeni, hogy kevesebb pénzből is lehet gazdálkodni. Pl. a megye
költségszintjére állva, azt 5 %-kal megemelve más államigazgatással és állami költségekkel
tudna dolgozni az ország. Példaként elmondja, hogy Pesten a gyermekvédelemben háromszor
annyi pénzből látnak el egy gyereket, mint Békés megyében. A főváros a legextrémebb példa.
Egyensúlyt kellene találni. Egészségügy terén is.
Lovasberényből vettek el ágyakat, ahol hatékonyan működött az ellátás, és a fővárosban nőtt
meg az ágyak száma. Ugyan ott is csökkent, de az arányokat tekintve ott nőtt az orvoslétszám
aránya, az egészségszolgáltatás aránya. Ez igaz a turizmus marketingre is. A megyében hazai
tőkéből megépült szállodák nem kapnak turisztikai támogatást. Főváros-marketinggé alakult
át az ország turizmus marketingje. Van tanulsága az elmúlt 3 és fél évnek. Meg tudott újulni a
Múzeum, jóval kevesebb pénzből. A kultúra terén is jelentős változásokat hoztak létre. A
megye összekapcsolja a turisztikai látványosságait és együtt kínálja, ami többletértéket, más
tartalmat, jövedelemtöbbletet, munkalehetőséget teremt a térségnek. Ott ahol milliárdokat
költenek erre, kevesebb látogatottsággal, kevesebb eredménnyel, pozitív szolgáltatással, nem
helyes, hogy több pénz van. Más állam-, feladatfinanszírozási modellre lenne szükség. Oda
kell több pénzt osztani, ahol hatékonyabban költik.
Babák Mihály polgármester: Gombár Györgyné és Dankó Pál képviselők is szerettek volna
szólni, de az idő előrehaladottsága miatt ez elmarad. Külön megbeszélés tárgya lesz, amiről
beszélni szerettek volna. Az M5-ös út építése Kecskeméttől nem folytatódott. Fontosabb lett
volna az M44-es. Az M5-öst tovább kellene vinni Nagylak felé. Kecskemét és a megye
vezetésével sem voltak szinkronban. Az, hogy az M5-östől jöjjön a Szarvast elkerülő M44es, hátráltató volt, nem volt nyomvonal, nem tudtak megegyezni. Vita alakult ki. Eddig
Kecskemétnek nem volt érdeke. Most Bányai Gábor a Megyei Közgyűlés elnöke azt mondja,
hogy nem Szegedről fog kapni munkaerőt a Mecedes-gyár, hanem Békés megyéből. Így
felértékelődik a Békés megyei munkaerő-helyzet és az M44-es ügye. Ezért a csatlakozó
szakasz ügye mellett foglalnak állást. A szomszéd országgal való kapcsolat nem Szeged felé,
hanem Erdély felé nyílik. A Balkán jobban fejlődik, mint dél. Szeged felé vezet az M5-ös, de
gazdasági hasznuk nincs belőle. Egy gazdasági esemény, a Mercedes Benz építése átértékelte
a Bács megyeiek álláspontját, érdekeiket. A megye vérkeringése szempontjából, ami nem
délről jön, az M44-es utat kellett volna előkészíteni és megépíteni, nem az M5-öst kellett
volna levinni Szegedig.

- 12 Háláját fejezi ki a jelenlévőknek a fórum lehetőségéért. A józan ész, a ratio, a rend irányába
kell indulnia ennek az országnak. Megköszöni a részvételt. „Szeretem Békés megyét”
zárszóval zárja a rendezvényt.
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