Sárvíz Kistérségi Járóbeteg Szakellátó és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
kisebbségi tulajdonosai
SAJTÓKÖZLEMÉNYE
A Sárvíz Kistérségi Járóbeteg Szakellátó és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit
Kft. kisebbségi tulajdonosai a járóbeteg szakrendelő bezárása körül kialakult helyzetben az
idáig Aba Város Önkormányzata többségi tulajdonos, dr. Viola Zsuzsanna lemondott
ügyvezető és Keszei Katalin (Mogyorósi Istvánné) felügyelőbizottsági elnök nyilatkozataiban
és Aba Város Polgármesterének közbenjárásával a közösségi médiákban és a sajtóban
megjelent újságcikkekkel kapcsolatban a történeti hűség és a tényszerű tájékoztatás érdekében
az alábbi közös nyilatkozatot tesszük:
A Sárvíz Kistérségi Járóbeteg Szakellátó és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit
Kft. taggyűlését 2021.02.22. napjára írásbeli döntéshozatal biztosítása mellett Aba Város
Önkormányzatának kezdeményezésére dr. Viola Zsuzsanna lemondott ügyvezető hívta össze
azzal, hogy eredménytelen szavazás esetén 2021.02.26. napjával megismételt taggyűlés
keretében adhatják le szavazataikat a tulajdonosok. Hangsúlyozni kívánjuk, hogy a taggyűlési
napirendi pontjait Aba Város Önkormányzatának előterjesztései és határozati javaslatai alapján
hirdette meg a lemondott ügyvezető.
Az 1. napirendi pont tartalmi lényege, hogy a taggyűlés döntésével biztosítsa az egészségügyi
szolgálati jogviszonyról rendelkező 2020. évi C. törvény (Eszjtv.) érvényesülését és
2021.03.01. napjától a szakrendelő foglalkoztatásában álló egészségügyi tevékenységet végző
munkatársak jogviszonyát az egészségügyi szolgálati jogviszonynak megfelelően határozza
meg. A 2. napirendi pont keretében a többségi tulajdonos előterjesztésének értelmében kérte a
tagok döntését annak körében, hogy taggyűlési határozatban foglaltan hatalmazzák fel Aba
Város Önkormányzata által kijelölt (de személyében meg nem határozott) személyt, aki a
szakrendelő egészségügyi vezetője és egyszemélyben a Sárvíz Kistérségi Járóbeteg Szakellátó
és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője feletti munkáltatói jogokat
gyakorolhatja.
A meghirdetett napirendi pontok körében az előterjesztések és határozati javaslatok
megismerését követően 2021.02.18. napjával a kisebbségi tulajdonosok tájékoztatást kértek a
lemondott ügyvezetőtől arra vonatkozóan, hogy a Szakrendelő egészségügyi vezetőjének
szolgálati jogviszonyba kerülése a társasági szerződés módosítását igényli-e, illetőleg a 2.
napirendi pont körében kérték az ügyvezető tájékoztatását, hogy személyében
összeférhetetlenségi okok fennállhatnak-e, figyelemmel arra, hogy az ügyvezető Aba Város
Polgármesterének közeli hozzátartozója (felesége).
A lemondott ügyvezető 2021.02.22. napjával tényszerű tájékoztatást adott annak körében, hogy
a társasági szerződés módosítása indokolt, melynek előkészítő folyamatait Aba Város
Önkormányzata saját jogi képviselője útján megindította, valamint tájékoztatást tett arra
vonatkozóan, hogy figyelemmel arra, hogy Aba Város Önkormányzatának tulajdonában álló
egyéb gazdasági társaságoknál betöltött tisztségeiről 2021.02.01. napjával lemondott, így
álláspontja szerint összeférhetetlenségi okok személyében nem állnak fenn.

A tájékoztatásban foglaltakra figyelemmel a kisebbségi tulajdonosok döntéseiket meghozták,
és írásbeli szavazólapjaik megküldése mellett egységes nyilatkozatot tettek a szavazataik
alátámasztása érdekénben. Az 1. napirendi pont vonatkozásában, vagyis a szakrendelő
munkavállalóinak egészségügyi szolgálati jogviszonyának létrehozására vonatkozó határozatot
a kisebbségi tulajdonosok „igen” szavazatukkal megszavazták, mely szavazatuk indoka, hogy
a szakrendelő törvényes működésének biztosítása a kisebbségi tulajdonosok elsődleges célja,
így az Eszjtv. rendelkezéseinek történő megfelelés alapvető tulajdonosi szándékuk és egyben
kötelezettségük is.
A lemondott ügyvezető által 2021.02.28. napján megküldött jegyzőkönyv tanúsága szerint Aba
Város Önkormányzata szavazatot nem adott le, a döntéshozataltól távol maradt, a saját maga
által kezdeményezett határozati javaslat körében tulajdonosi jogait nem gyakorolta.
A 2. napirendi pont vonatkozásában, vagyis a Sárvíz Kistérségi Járóbeteg Szakellátó és
Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője és a Szakrendelő
egészségügyi vezetője feletti munkáltatói jogkör gyakorlásának Aba Város által kijelölt
személy (a kisebbségi tulajdonosok véleménye szerint dr. Mikula Lajos polgármester, vagy
Kasó László alpolgármester) részére történő átruházása körében a kisebbségi tulajdonosok a
szavazólapjuk leadása mellett tett írásbeli nyilatkozatukban rögzítették, hogy álláspontjuk
szerint az egészségügyi vezető egészségügyi szolgálati jogviszonyba kerülésével az Eszjtv. 4.§
(6) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi okok beállnak, melyek szerint a vezető
vonatkozásában összeférhetetlen, ha közeli hozzátartozói viszonyban van a felette ellenőrzési
utasítási, vagy egyéb irányítási jogkört gyakorlóval. Aba Város Önkormányzata, mint többségi
tulajdonos az ügyvezető felett ezen jogok gyakorlására jogosult és Aba Város
Önkormányzatának törvényes képviselője jogosult a tulajdonosi jogok gyakorlása körében
történő képviseletre, így az összeférhetetlenségi okok egyértelműen fennállhatnak.
A fent írtakra figyelemmel a kisebbségi tulajdonosok a 2. napirendi pont vonatkozásában „nem”
szavazattal éltek, így nem járultak hozzá, hogy az összeférhetetlenségi okok fennállása mellett
Aba Város Önkormányzata jelölje ki az ügyvezető feletti munkáltatói jogkör gyakorlójának
személyét. A 2. napirendi pont körében sem élt Aba Város Önkormányzata szavazati jogával,
így a határozati javaslat a kisebbségi tulajdonosok szavazat alapján elutasításra került.
Megjegyzendő, ha a saját előterjesztése körében Aba Város Önkormányzata tulajdonosi jogait
gyakorolva „igen” szavazatot tesz úgy, mint többségi tulajdonos a határozati javaslat
elfogadását biztosíthatta volna. Az ez idáig megjelent sajtó és közösségi média
nyilatkozatokban foglaltakkal ellentétben nem a kisebbségi tulajdonosok tiltották meg az
ügyvezető egészségügyi szolgálati jogviszonyba kerülését, hanem Aba Város Önkormányzata
és a lemondó ügyvezető együttesen helyezkednek azon álláspontra, hogy az ügyvezető
jogviszonyt keletkeztető munkaszerződésének aláírása a 2. napirendi pont keretében hozandó
határozati javaslat elfogadása hiányában nem lehetséges.
A kisebbségi tulajdonosok álláspontja szerint a lemondó ügyvezető és Aba Város
Önkormányzata álláspontja egy mondva csinált, a jogszabályok figyelembevétele nélkül
kreált indok arra, hogy a Szakrendelő átmenetileg bezárásra kerüljön.
A fent írt történéseket követően 2021.03.01. napján minden előzetes tájékoztatás és információ
nélkül a lemondó ügyvezető a Szakrendelő bezárásáról határozott. A Szakrendelő munkatársait

a munkáltatói jogkör gyakorlására jogosult ügyvezető helyett Aba Város Önkormányzatának
alpolgármestere tájékoztatta. Ennek okáról a kisebbségi tulajdonosok kifejezett kérésére sem
nyilatkozatott az ügyvezető asszony.
Mindeközben Aba Város Önkormányzatának hivatalos Facebook oldalán folyamatosan
megjelentetésre kerültek a többségi tulajdonos véleményét közlő, de a valóságot torzító
nyilatkozatai, melyek nyomán sajnálatos módon a sajtóban is nem megfelelő tartalmú és a
tulajdonosok közötti jogvitás helyzetet nem tényszerűen közlő újságcikkek jelentek meg.
Jelen nyilatkozat célja, mind Aba Város polgárainak, mind a kisebbségi tulajdonos
önkormányzatok polgárainak és a Szakrendelő szolgáltatását igénybe vevő, gyógyulni vágyó
betegek hű, tényszerű, és a tényleges történéseket feltáró tájékoztatása.
A kisebbségi tulajdonosok képviselői nem hangulatot kívánnak kelteni, hanem a Szakrendelőt
működtető gazdasági társaság törvényes működését kívánják biztosítani, mint felelős
döntéshozatalra kötelezett települési vezetők. Ennek körében álláspontjuk szerint a
megfelelő döntés az ügyvezető asszony szolgálati jogviszonyának megteremtése az 1/2021.
(II.26.) számú taggyűlési határozattal és az összeférhetetlenségi okok miatt a munkáltatói
jogkör Aba Város Önkormányzatának képviselőjének általi gyakorlásának megtagadása.
A kisebbségi tulajdonsok álláspontja szerint -ellentétben a többségi tulajdonos polgármestere
és a lemondó ügyvezető álláspontjával – az egészségügyi szolgálati jogviszonyt keletkeztető
munkaszerződés létrehozására az ügyvezető jogosult, és kötelezett is.
A fent írt álláspontról már 2021.03.01. napján tájékoztatták a kisebbségi tulajdonosok az
ügyvezetőt, és kérték, hogy az 1/2021. (II.26.) határozatot hajtsa végre, és a Szakrendelőt nyissa
ki.
Megjegyzendő, hogy 2021.03.01. 23 óra 59 percig az ügyvezető az Eszjtv. rendelkezéseitől
függetlenül is köteles lett volna, azonban ő ezen jogszabály rendelkezéseire hivatkozva tagadta
meg a kisebbségi tulajdonosok kérését.
Ezt követően a kisebbségi tulajdonosok ismételt nyilatkozatot tettek, melynek keretében
felszólították az ügyvezetőt a taggyűlési határozat végrehajtására és a szolgálati jogviszony
rendezését szolgáló dokumentáció elkészítésére azzal, hogy a felszólítás teljesítésének
elmaradása esetén az ügyvezető felelősségének vizsgálata érdekében szükséges eljárásokat meg
kívánják kezdeni.
Az ügyvezető a felszólításban foglaltakat nem teljesítette, 2021.03.02. napjával ügyvezetői
lemondó nyilatkozatot tett.
A fent írt tényszerűség tükrében megállapítható, hogy a közösségi médiában és sajtóban eddig
megjelent nyilatkozatok és újságcikkek tartalmával ellentétben nem a kisebbségi tulajdonosok
döntései és magatartása akadályozza a Szakrendelő működését, hanem a lemondó ügyvezető
mai napig ismeretlen utasítás alapján hozott, a Szakrendelő bezárására vonatkozó intézkedése
és Aba Város Önkormányzata, illetőleg annak polgármestere és alpolgármestere által tett, a
tulajdonosi jogokon túlterjeszkedő magatartása idézte elő.

A kisebbségi tulajdonosok bíznak abban, hogy a Szakrendelőt üzemeltető cég törvényes
működése mellett rövid határidőn belül a Szakrendelő újra nyitható és bíznak benne, hogy a
kialakult helyzet nem tükrözi Aba Város Önkormányzatának Képviselő Testülete többségi
akaratát, hanem csak és kizárólag a település vezetőjének és feleségének, valamint a lojális
alpolgármestereinek vesszőfutása. A kisebbségi tulajdonosok határozott álláspontja, hogy a
szakrendelő akár a mai napon kinyitható, annak működése biztosítható, csak a lemondott,
jelenleg 60 napig ügyvivő ügyvezető jogszabályoknak megfelelő eljárásán múlik.
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