EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2011. július 4-én megtartott rendkívüli ülésének
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b./ Jegyzőkönyve
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TÁRGYSOROZAT

1./ ÉMOP-4.1.2/A-11 számú Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése című pályázat
benyújtásáról

E d e l é n y 2011. július 4.

Vártás József
jegyző

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Edelény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011.július 4-én
megtartott rendkívüli ülésén.
Jelen vannak: Molnár Oszkár polgármester, Antal Pál, Baricska Jánosné,
Csabai Gyula, Korbély Györgyi Katalin, Lázár István,
Magyar Árpádné, Szőrné Zsigrai Erika alpolgármester,
Vattay Béla alpolgármester, Sztankóné Sándor Ibolya,
Virág Tamás képviselők
Tanácskozási joggal jelen volt: Vártás József jegyző

142./ számú előterjesztésnél: Dr.Tóth Judit a Koch Róbert Kórház és
Rendelőintézet igazgató-helyettese
Bartók Gábor a Koch Róbert Kórház
és Rendelőintézet gazdasági igazgatója
142./ számú előterjesztésnél: Dr.Tóth Judit Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet megbízott orvos-igazgatója
Bartók Gábor Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet gazdasági igazgatója

Molnár Oszkár polgármester köszönti a rendkívüli testületi ülésen résztvevőket,
majd megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 11 fős testület
teljes létszámmal jelen van.
Ismerteti az ülés napirendi pontját.
Ezt követően megkérdezi, hogy a képviselő-testület tagjai részéről az ülés napirendi
pontjaival kapcsolatban van-e észrevétel, javaslat, indítvány?
Képviselő-testület tagjai részéről az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban
észrevétel, javaslat, indítvány nem volt.
Polgármester javasolja a rendkívüli ülés napirendi pontjának elfogadását.
Képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendi pontját 11
egyhangúlag elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot:

igen

szavazattal

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
138/2011.(VII.04.) SZÁMÚ H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Rendkívüli testületi ülés napirendi pontjának
meghatározása.
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
rendkívüli ülés napirendi pontját az alábbiak szerint határozza
meg:
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2./ ÉMOP-4.1.2/A-11 számú Rehabilitációs
fejlesztése című pályázat benyújtásáról
Előadó: főigazgató főorvos

szolgáltatások

1./ Napirendi pont tárgya:
ÉMOP-4.1.2/A-11 számú Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése című pályázat
benyújtásáról
Előadó: főigazgató főorvos
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 142./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Csabai Gyula képviselő elmondja, hogy pályázati anyagban az szerepel, hogy a
kórháznak a fejlesztési elképzelései megvalósításához mintegy 300 millió forintra
lenne szüksége. Található egy kimutatás, hogy miből is áll össze ez a 300 millió
forint, illetve olvashatják, hogy amennyiben lehetőséget kapnak a pályázati keret
bővítésére, mintegy 400 millió forintról lenne szó. Kérdése, hogy mitől függ, hogy
kapnak-e lehetőséget a pályázati keret bővítésére, illetve, ha nem kapnak
lehetőséget, akkor hogyan és miből kívánják finanszírozni a tervezési költségeket, a
hatósági engedélyeket, ÁFÁ-t, a projektmenedzsmentet? Következő kérdése, - mivel
igazgató úr is elmondta, hogy jelenleg orvoshiány van a kórházban, és ha jól tudja,
most is van olyan orvos, aki beadta a felmondását, - hogy sikeres pályázat estén
milyen képzettségű szakember szükséges a biztonságos működtetéshez, illetve
hogyan kívánják orvosolni ezt a problémát? Azt gondolja, hogy maga az elképzelés
jó és támogatandó, de szeretné megkérdezni, hogy ezzel szemben a járóbetegellátás és a kihelyezett szakambulanciák fejlesztésére van-e valamilyen
elképzelésük, illetve járhat-e ez a fejlesztés passzív ágyak elvesztésével?
Dr.Tóth Judit mb. orvos-igazgató mindenekelőtt elnézést kér főigazgató úr nevében,
hogy a mai ülésen parlamenti elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni, és ő mint a
pályázatért felelős vezető vesz részt ezen az ülésen. A kérdésekre válaszolva
elmondja, hogy azért nem adták be korábban a képviselő-testületnek az anyagot,
mert ez a pályázati kiírás úgy szól, hogy csak egy konzorcium pályázhat egy
régióból. Ez azt jelenti, hogy azok az intézmények, akik szeretnék a rehabilitációjukat
fejleszteni, konzorciumba kell csoportosulniuk, mert a konzorcium adhat be csak és
kizárólag erre pályázatot. A konzorcium vezetője a BAZ Megyei Kórház, és amikor
jelentkeztek a konzorciumba, azt mondták, hogy 100 millió forint van az edelényi
kórház elképzeléseinek megvalósítására. Ők erre azt mondták, hogy 100 millió forint
nem elegendő, tekintettel arra, hogy új építményt kell hogy létrehozzanak, mivel a
jelenlegiben nem férne el, és ez egyébként is profilbővítés lenne. Úgy nincs értelme,
hogy 100 millió forintból „tessék-lássék” fejlesztést hozzanak létre, amit utána
toldozni, foltozni kell, ami a költségeket viszi és a fenntarthatóságot igencsak
megkérdőjelezné, ezért erre nem szerettek volna pályázni.
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A tárgyalások elindultak, jelenleg ott tartanak, hogy ígéret van arra, hogy meg fogják
kapni a 300 millió forintot, de inkább a 400 millió forintot. A minimum 300 millió forint
és 400 millió forint közötti különbség ott tevődik össze, hogy 300 millió forintból már
megvalósítható az új építmény is és az eszközbeszerzés is belefér a pályázatba. Az,
hogy mennyi eszköz, milyen minőségű tárgyak, mennyire jobb minőségben tudják
kivitelezni a pályázatukat, itt a különbség a 300 illetve a 400 millió forint között, de
300 millió forintért már olyan fejlesztést tudnak kivitelezni, ami fenntartható és ami
gazdaságosan üzemeltethető a későbbiek során. Direkt azért gondolkodtak
járóbeteg-fejlesztésen, mivel orvoshiány van. Gyakorlatilag arról van szó, hogy ez az
orvoshiány nem csak Edelényben van, ez sajnos országos probléma. Az idén végzett
orvosoknak kb. 60 %-a kiment külföldre, és csak a 40 %-a marad itthon, és ők is
inkább klinikákra, nagyobb kórházakba mennek, nem szeretnek kisvárosi kórházba
elszegődni. Pontosan azért indultak ki a járóbeteg-fejlesztésből, mert a
járóbetegeknél a heti 40 órára szükséges egy rehabilitációs szakorvos a pályázatnál,
továbbá kell fizikoterápiás szakasszisztens, gyógytornász és gyógymasszőr. Tehát
így szakembergárdával fel tudják tölteni, és rehabilitációs szakorvost járóbetegszakrendelésre nagyobb eséllyel tudnak kapni, mint úgy, hogy állandó alkalmazottat
jelentsen a kórháznak, de vállalkozási formában is tudják foglalkoztatni, így ez
megvalósítható első lépésnek tűnik. A fejlesztési tervükből is látszik, hogy azért
gondolkodtak modulokban, mert az, hogy egy harmadik progresszivitást elérjenek,
amit gyakorlatilag a szakma támogat, ahhoz nyilván szakemberre is szükség van.
Csakhogy itt van a huszonkettes csapdája, mert mindaddig, amíg kisvárosi kórházak,
addig nagyon kevés eséllyel küzdenek azért, hogy pályakezdő fiatal szakemberek
idejöjjenek dolgozni. Ha ebből kitudnak robbanni, és elérik, hogy magasabb
progresszivitási szintbe kerüljenek, elindulnak a fejlesztések, és elindul iskolává
válása az intézménynek, akkor már oktathatnak, ha oktathatnak, akkor már idejönnek
gyakorlatra a fiatalok és akkor már nagyobb az esély arra, hogy az orvosok is
nagyobb számban jönnek az intézménybe. Továbbá, amennyiben centralizálva lesz
a tüdőgyógyászati szakellátás, ez azt jelenti, hogy szervezetten Miskolcon az aktív
pulmonológia, ha nem is szűnik meg, de jelentős ágyszám-csökkenéssel idekerülne
az intézményükbe, és ez egyértelműen azt jelenti, hogy az orvosok is, mert máshol
nem tudnának elhelyezkedni a megyében csak itt, így ez az orvoshiányt egy kicsit
oldaná. A járóbeteg-ellátással kapcsolatban azt tudja mondani a kihelyezett
szakambulanciákat érintően, hogy tervezik a járóbeteg-ellátó helynek, az „SZTK”
épületének a felújítását, de nem ezen pályázat keretében, mivel nem lehet. Október
környékén fognak kijönni olyan pályázatok, amelyekben régi intézmények felújítása is
lehetséges. Ezt várják és majd ennek a pályázatnak a keretén belül felújítanák a
szakrendelő épületét. Kérdés volt, hogy az aktív ágyakat ezáltal elveszítik-e.
Válasza, hogy nem, aktív ágyak elvesztésébe nem is mennének bele, de úgy néz ki,
hogy itt nem is aktív ágyak elvesztéséről lenne szó. Jelen esetben az intézménynek
nem TVK (teljesítményvolumen-korlát) átcsoportosítást kellene végrehajtani aktív és
járó között, mert van egy olyan kormányrendelet, amelyben az edelényi Koch Róbert
Kórház kiemelt intézmények közé tartozik úgy, mint szakkórház. Ez azt jelenti, hogy
külön TVK emelésre pályázhat. Tehát nem szükséges a fejlesztés megvalósításához
az, hogy átcsoportosítsanak és nem a REF dönt róla, nem a megyei kórház, hogy
nekik a TVK-ból mit adjanak vissza.
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Tehát ez egy kicsit magasabb szinten fog eldőlni, eleve az van, hogy a harmadik
progresszivitási szintet megpályázzák, amely TVK emelkedést fog eredményezni.
Polgármester kéri a bizottságok véleményének ismertetését.
Valamennyi
elfogadását.

bizottság

javasolja

az

előterjesztés

határozati

javaslatának

Virág Tamás képviselő megköszöni a részletes és mindenre kiterjedő, előremutató
választ, amelyet a feltett kérdésekre adott. Elmondja, hogy itt él nagyon rég óta és
szerinte az elmúlt 20 év legsikeresebb története volt Edelénynek a kórház története,
azért mert a kórház ellen nagyon sok erő megmozdult, hogy megszűnjön és itt
Edelényben az emberek, többek között a polgármester úr is kiállt azért, hogy
megmaradjon a kórház. A másik sikertörténet az, hogy az elmúlt két évben
gyakorlatilag fejlődési pályára tudta állítani a jelenlegi vezetés a kórházat,
nyereségessé tudta tenni, ami nem semmi a jelenlegi helyzetben, hiszen az
országban a legtöbb – legalább 90 %-a – nem nyereséges, hanem veszteséges.
Nagyon örül annak, hogy újabb kihívásokat, célokat fogalmaztak meg és elérhető
célokat ezzel a pályázattal, amely, ha meg fog valósulni, akkor nem csak Edelény
város, hanem a térség is nagyon sokat fog fejlődni és egy magasabb szintre fog
kerülni, a már most is magasabb szinten lévő kórháznak a tevékenysége. A maga
részéről mindenképpen támogatandónak találja az elképzelést. Felhívja a
képviselőtársainak a figyelmét arra, hogy sokan „ácsingóznak” az edelényi kórház
kapacitásáért, (Kazincbarcika, Miskolc) és ha ezt a történelmi lehetőséget nem fogják
megfogni és nem fogják megszavazni ennek a pályázatnak a megvalósítását, akkor
nagyon nagy hátrányba fognak kerülni. Úgy érzi, hogy a képviselő-testületnek
egyetlen feladata van, hogy támogassa a kórházat, mert bűn lenne nem támogatni
ezt a projektet. Számára nagyon meggyőző a kórház szakmai vezetése és úgy érzi,
hogy akik ezt a pályázatot összeállították, megfelelő komolysággal, felelősséggel
állították össze, amely megvalósítható. Bizalmat kell adni a kórház vezetésének,
hogy meg tudják valósítani, amit megfogalmaztak, mert nem mindegy, hogy a
betegek milyen környezetben, milyen szakmai háttérrel rendelkező kórházban kapják
meg az ellátást.
Baricska Jánosné képviselő elmondja, hogy mivel a kórház igazgatója
országgyűlési képviselő is, ez biztosíték arra, hogy a benyújtandó pályázat
menedzselése biztosítva lesz. Előnyt kell, hogy jelentsen az, hogy a kórház
igazgatója egyben országgyűlési képviselő is. Ezzel a beruházással a kórház
stabilitása biztosított lesz, térségi dologban szintén, nem beszélve arról, hogy
munkahelyteremtő beruházásról is szó van, ezért a kórház pályázatát maximálisan
támogatja.
Szőrné Zsigrai Erika alpolgármester egyetért Baricska Jánosné és Virág Tamás
képviselőkkel és reméli, hogy előnyt jelent majd számukra, hogy főigazgató úr
egyben parlamenti képviselő is, és nem fogja cserbenhagyni a város kórházát, és
csak azért fog dolgozni, hogy ha a pályázatot megnyerik és felfejlesztik a kórházat,
hogy ne következzen be az, hogy a kórházat elvegyék a várostól.
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Polgármester a napirend felett a vitát lezárja. A lakosság hiteles tájékoztatása
kedvéért szeretne elmondani néhány dolgot azért, mert a FIDESZ televízió
képújságában egy olyan félretájékoztatás fut jelenleg is, hogy a csütörtökön tartott
ülésén a képviselő-testület nem tartotta fontosnak ennek a pályázatnak a
támogatását. Szeretné hangsúlyozni, hogy ez a televíziónézők félretájékoztatása.
Elmondta csütörtökön is a képviselő-testületi ülésen, hogy gyakorlatilag a képviselőtestület, mint fenntartó, nem tudott erről a pályázatról. Igaz, hogy jegyző urat
megkereste a gazdasági vezető néhány nappal azelőtt, és tájékoztatta valamiről, de
a képviselő-testületet, a polgármestert senki nem tájékoztatta arról, hogy a kórház
pályázatot készül benyújtani. Elmondja, hogy az elmúlt időszakban a város
intézményvezetői közül többen önállósították magukat, úgy gondolták, hogy nekik
mindent szabad a képviselő-testület megkérdezése nélkül. Itt szó sincs arról, hogy itt
bárki a képviselő-testületből gátolni szeretné a kórház fejlesztését, gátolná azt, hogy
az a konzorcium, amely a régióban megalakul 18 egészségügyi intézmény
részvételével, szeptember 30-ig kell, hogy beadja ezt a pályázatot. Tehát az edelényi
kórház nem nyújt be pályázatot, ellentétben azzal, mint ahogyan a csütörtöki testületi
ülésen megkérdezte a gazdasági vezetőt, hogy meddig kell a pályázatot benyújtani,
melyre azt mondta, hogy egy hónapon belül, július 31-ig. A július 31. nem dátum
ebben az egész történetben, szeptember 30. a pályázat benyújtásának az időpontja,
a konzorcium megalakulásának időpontja pedig 2011. július 5., tehát erről sem
tudtak. Nem azért vették le napirendről, mert nem akarják támogatni, hanem
egyszerűen azért, mert nem voltak információval kellőképpen ellátva. Az pedig csak
hab a tortán, hogy ennél és az ezt megelőző napirendnél, a kórház beszámolójánál a
kórház főigazgatója - információja szerint - a munkahelyén, a kórházban televízión
keresztül követte figyelemmel a képviselő-testület ülését, ahelyett, hogy ott lett volna
és elmondta volna, hogy miről is szól ez az egész pályázat, illetve a beszámolóval
kapcsolatban is tájékoztatást adott volna a képviselő-testület tagjainak, akiknek lettek
volna kérdéseik. A kérdésekre adott válaszban az orvos-igazgató nő is hivatkozott
arra, hogy nem csak az edelényi kórházra jellemző az orvoshiány, hiszen a fiatal
orvosok külföldre mennek, a főigazgató úrtól pedig az hangzott el, hogy mert
külföldre mennek az orvosok az országból. Emlékezete szerint az elmúlt 3
esztendőben az edelényi kórházból hét orvos távozott, és ezek közül az orvosok
közül tudomása szerint egy sem ment külföldre, mind itt helyezkedett el
Magyarországon. Az edelényi kórház speciális eset, mert innen nem külföldre
mennek az orvosok, hanem elmennek. Az, hogy ennek mi az oka, nyilván előbb vagy
utóbb ki fog derülni, de azt gondolja, hogy az itteni orvoshiánynak teljesen más oka
van, mint általában Magyarországon. A rehabilitációs részhez szeretne egy dolgot
leszögezni. Ez a pályázat gyakorlatilag egy regionális rehabilitációs központ
létrehozásáról szól az edelényi kórház esetében, ahol jelen pillanatban is vannak
rehabilitációs ágyak és hosszú évek óta nem tud a kórház rehabilitációs szakembert
„keríteni”. Tehát nincs rehabilitációs szakorvosuk, ez egy kis kérdőjel a jövőre nézve
és arra nézve, hogy hogyan fogja tudni a kórház biztosítani azt a szakembert, aki
által tulajdonképpen működhet majd ez a rehabilitációs részleg.
Az előterjesztésben szerepelt, hogy az országos pulmonológiai szakmai vezetés
támogatja az edelényi kórháznak ezen törekvését és akkor kérte, hogy ezt a
támogató levelet legyenek szívesek a testületnek eljuttatni. Ez nem történt meg most
sem, de azt gondolja, hogy megvan ez a támogató levél.
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Ezt követően közli, hogy a határozati javaslathoz van egy módosító javaslata, amely
a következő: „A képviselő-testület a fenntartói jogot akkor sem adja át, amennyiben
a kórház eléri a III. progresszivitási szintet.”
A javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a módosító javaslatot 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett
elfogadta.
Polgármester a módosítással együtt
javaslatának elfogadását.

javasolja

az előterjesztés

határozati

Képviselő-testület a javaslatot – a módosítással együtt – 11 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
139/2011.(VII.04.) SZÁMÚ H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

ÉMOP-4.1.2/A-11 számú Rehabilitációs
fejlesztése című pályázat benyújtásáról

szolgáltatások

Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
az
előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza:
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a fenntartásában működő Koch
Róbert Kórház és Rendelőintézet – a Borsod – Abaúj – Zemplén
Megyei Kórház vezetésével megalakítandó – konzorcium tagja legyen
az ÉMOP – 4.1.2/A-11 számú Rehabilitációs szolgáltatások
fejlesztése című pályázat keretében.
ÉMOP – 4.1.2/A-11 számú Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése
című pályázat keretében a Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet
(továbbiakban: Kórház) által megvalósítani kívánt fejlesztéshez
szükséges önrész 20.000.000.- Ft.
A pályázat benyújtásához, illetve az önrész Kórház költségvetéséből
történő biztosításához a Képviselő-testület hozzájárul.
A projekt elszámolható összköltsége: 400.000.000,-Ft melynek
önereje az összköltség 5%-a, azaz 20.000.000,-Ft.
A projekt teljes költségére vonatkozó önrészt a Kórház
költségvetéséből biztosítja.
Amennyiben a pályázandó összeg, vagy a biztosítandó önrész
megváltozik, a fenntartó részéről új döntés szükséges.
A képviselő-testület a fenntartói jogot akkor sem adja át, amennyiben a
kórház eléri a III. progresszivitási szintet.
Határidő azonnal
Felelős: polgármester
a pályázat elkészítésért, beadásáért a forrás
biztosításáért: a Kórház főigazgatója
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Polgármester – mivel több tárgy, hozzászólás nem volt - megköszöni a megjelenést,
s az ülést bezárta.

K.m.f.

Molnár Oszkár
polgármester

Vártás József
jegyző

