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TISZTELT KÉPVISELŐ – TESTÜLET!

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. augusztus 16-i közgyűlésén
155/2011. (VIII. 16.) MÖK határozatával elfogadta, hogy a Tapolcai dr. Deák Jenő
Kórház – Rendelőintézet és Gyógybarlang Kft., valamint a Veszprém Megyei
Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. kerüljön egyesítésre. Ezt követően a tapolcai
kórház az egyesített gazdasági társaság egyik telephelyeként működhet tovább,
megtartva az aktív fekvőbeteg belgyógyászati tevékenységét, megtartva és kibővítve
krónikus és rehabilitációs fekvőbeteg feladatait, megtartva és kibővítve egynapos és
járóbeteg szakellátási feladatait.

Ezzel kapcsolatban 2011. augusztus 18. napján érkezett beadványukkal megkerestek
Lévai József, Rig Lajos és Szalkai Zsolt képviselő urak, és Tapolca Város
Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (IV. 1.)
önkormányzati rendelet 21. § (1) bekezdése alapján kezdeményezték a képviselő –
testület rendkívüli ülésének összehívását. Megtárgyalandó napirendként a „A
tapolcai kórház működésének lehetséges alternatívái a Semmelweis Terv keretei
között” témát javasolták felvenni. Meggyőződésük szerint a téma fontosságát
indokolja a felek közti tárgyalások előkészítettségének foka, a szükséges döntések
meghozatalához rendelkezésre álló idő szűkössége és az a tény, hogy a folyamatból a
képviselő – testület és a város közvéleménye nem zárható ki. Minderre azért
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kerülhetett sor, mert a közgyűlés fenti döntése kész tényként fogalmazza meg a
megyei és a tapolcai kórház fúzióját, illetve a tapolcai polgárok, kórházi dolgozók és
a képviselő – testület tagjai a Napló tudósításából szerezhettek tudomást a
határozatról.

A Szervezeti és Működési Szabályzat 21. § (1) bekezdése értelmében a polgármester a
képviselők egynegyedének, vagy a képviselő – testület bizottságainak indítványára a
testületet az indítvány beérkezését követő 8 napon belül összehívja. Erre való
tekintettel került összehívásra a képviselő – testület.

Az 1208/2011. (VI. 28.) Kormányhatározattal már elfogadott Semmelweis Terv
alapján Veszprém megye a nyugat – Dunántúli térséghez fog tartozni, mely Győr
központtal Győr – Moson – Sopron megyét, Vas megyét, Zala megyét és Veszprém
megyét foglalja magába. Ezzel párhuzamosan megkezdődött az új ellátási rendszer
szakmai struktúra tervének elkészítése is. Ezen tervek alapján a tapolcai kórház azon
intézmények listáján szerepel, ahol az aktív fekvőbeteg ellátás megszűnne és Zirchez
vagy Várpalotához hasonlóan csak krónikus és rehabilitációs fekvőbeteg szakellátás,
egynapos ellátások, valamint járóbeteg szakellátási feladatok maradnának meg.

Véleményem szerint ez nem lenne érdeke sem az érintett terület lakosságának, sem
Tapolca városnak, de a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Nonprofit Zrt-nek sem,
hisz ebben az esetben a jelenleg a tapolcai kórház ellátási területének betegei nagy
valószínűséggel részben az ajkai kórház felé orientálódnának, részben pedig
Keszthely fele, és nagy valószínűséggel ez nem csak az érintett belgyógyászati és
sebészeti szakmákra vonatkozna, hanem gyakorlatilag valamennyi szakterületre.
Ezzel a veszprémi kórház is jelentős betegtől és ezzel együtt bevételtől is elesne.

Tapolcán az általános belgyógyászati aktív kapacitásoknak a szükséglete és a
feltételrendszere is megvan, míg a sebészeti aktív fekvőbeteg tevékenyég
átcsoportosítása, illetve részben egynapos, részben járóbeteg ellátássá való
konvertálása valóban átgondolandó. Mivel a jelenlegi jogszabályi környezetben egy
aktív osztállyal fekvőbeteg intézmény nem működtethető, ezért fogalmazódott meg
az a javaslat, hogy a tapolcai kórház és a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc
Nonprofit Zrt. kerüljön egyesítésre. Ezt követően a tapolcai kórház az egyesített
gazdasági társaság egyik telephelyeként működhetne tovább, megtartva az aktív
fekvőbeteg belgyógyászati tevékenységét, megtartva és kibővítve krónikus és
rehabilitációs fekvőbeteg feladatait, megtartva és kibővítve egynapos járóbeteg
szakellátási feladatait.

A Napló munkatársa keresett azt követően, hogy a lapban írtak a megyei
önkormányzat határozatáról. Kérdésükre adott válaszom szerint a határozat azt a
lehetőséget biztosítja számunkra, hogy a jövőben a tapolcai intézmény telephelyként
működne tovább, de ezzel kapcsolatban még nem döntöttünk. Elmondtam, hogy
bármely kórházzal kapcsolatos döntés előtt tájékozódni, illetve állami
döntéshozókkal is tárgyalni kíván a város vezetése a legjobb megoldás érdekében. A
kórház bezárását mindenképpen szeretnénk elkerülni, azonban a megyei kórházhoz



3

való csatlakozásnak megvan az a veszélye, hogy a megyei kórházak állami irányítás
alá kerülése esetén 2012. január után, később bezárják a telephelyeket, így Tapolcát is.
Erre való tekintettel nagyon körültekintően kell eljárnunk, ha szükséges, akkor az
eddigi struktúrán is változtatunk. A kórház dolgozóit is arról tájékoztattam, hogy
egyenlőre nem csatlakozunk a megyei kórházhoz, próbáljuk a legoptimálisabb
megoldást megkeresni.

Dr. Rácz Jenő a Magyar Kórházszövetség elnöke a központosítási törekvéssel
egyetért és támogatja azt. Csiba Gábor a Stratégiai Szövetség a Magyar Kórházakért
Egyesület elnöke nyilatkozata szerint az államosítással hatékonyabbá válhat az
egészségügyi ellátás. Az átalakítások miatt kevesebb lesz a kórház, meglátása szerint
a felére csökkenhet a számuk. Ez azonban nem jelenti azt, hogy állások szűnnek meg,
hogy a kórházak a szó megszűnő értelmében szűnnek meg, hanem csak funkciót
váltanak. Felhívta a figyelmet arra, nem kell tartani attól, hogy az ágazatban
munkanélküliség lesz. Azt ingatlanvagyon rendezésével kapcsolatban előadta, hogy
egyenlőre nem tisztázott, hogy a vagyont is átadják – e az államnak. Hallottunk
olyan sajtóhírt is, mely szerint a járóbeteg - ellátással együtt lévő kórházakat
mindenképpen államosítják.

A rendkívüli ülés időpontjának kitűzésével egyidejűleg felkértem az összehívást
indítványozó képviselőket, hogy írásban tegyenek javaslatot a napirenddel
kapcsolatban. Lévai József képviselő úr Aljegyző Asszonyt kereste meg, és szóban
elmondta az üggyel kapcsolatos javaslatát, véleményét. Két lehetséges megoldást
tudna elképzelni. Az egyik az az út, amelyről a megyei közgyűlés döntött, és az
előzőekben már ismertetésre került. A másik megoldás, ha az Önkormányzat
működtetné tovább a kórházat, az nem csatlakozna a megyéhez, a Semmelweis Terv
felé orientálódna azzal, hogy megtartaná a kórházi dolgozókat létszámvesztés
nélkül, egyidejűleg biztosítaná a körzethez kapcsolódó lakosság ellátását, figyelembe
véve a nyári szezont is. Álláspontját a képviselő – testületi ülésen kifejti. Rig Lajos
képviselő úr az előterjesztés mellékletét képező javaslatokat nyújtotta be.

Tisztelt Képviselő – testület!

A kórház ügyben sok a nyitott kérdés, ezekre remélhetően a szeptemberi hónap
folyamán választ kapunk. Az új információkról a későbbiek folyamán akár
rendkívüli testületi ülés keretében is tájékoztatni fogom a képviselő – testületet.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete a tapolcai kórház jövőbeni
lehetséges működésével kapcsolatos tájékoztatót megismerte, és elfogadja.

Tapolca, 2011. augusztus 25.

Császár László sk.
polgármester
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1. számú melléklet

Javaslataim

- Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. 101.§-a alapján éljen felterjesztési
jogával! A kormány vonja vissza a kiskórházakat érintő diszkriminatív
lépéseit!

- A Képviselő-testület hívjon össze lakossági fórumot és a lakosságot
tájékoztassa a kialakult helyzetről, lehetőségekről és az esetleges veszélyekről.
Mert a kórház sorsa nem csupán politikai vagy testületi határozat alapján
kellene, hogy eldőljön. Mivel a város és a környező falvak lakosait szolgálja a
kórház, ezért az ő véleményüket is meg kell hallgatni.

- Orvos fórum összehívása ötletek, megoldások keresése. Meg vizsgálni a
lehetőségét annak, hogy a szakrendeléseken a szakorvosi feladatokat átadni a
szakorvosoknak hasonlóan a háziorvosi szolgálattal(átvállalási szerződés)
lásd:Balatonfüred , Zirc

- Környező települések polgármestereinek összehívása és segítségnyújtás kérése
a kórház megmentése érdekében (akár részesedés a kft-ben).

- A Képviselő-testület ragaszkodjon az eredeti tervéhez és törekedjen a pályázat
sikerességére (pulmo.rehab, sürgősségi fogadóhely, kibővítve geriátriai
részleggel és ápolási osztállyal).

- Együttműködési szerződés a megyei kórházakkal vagy a Megyei kórházzal és
nem integráció! Feladatok átadása illetve megosztása úgy, hogy mindegyik
kórház aktív fekvőbeteg része működőképes legyen.

- Javaslatom: minden kórházat érintő egyeztetésen illetve tárgyaláson az
ellenzéki pártok képviselői is vegyenek részt!

Tapolca, 2011.08.25. Tisztelettel: Rig Lajos
képviselő


