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Vadas Sándor, a bizottság elnöke köszönti a megjelent bizottsági tagokat és meghívott
vendégeket. Megállapítja, hogy a bizottság határozatképes és javaslatot tesz az ülés
napirendjére.
A bizottság egyhangúlag a következő napirendi pontot fogadja el:
1./ Előterjesztés a megyei közgyűlésnek a Szolnoki MÁV Kórház és Rendelőintézet irányítói
joga és tulajdonjoga átvételének kezdeményezésére
Előadó: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke
1./ napirendi pont:
Előterjesztés a megyei közgyűlésnek a Szolnoki MÁV Kórház és Rendelőintézet irányítói
joga és tulajdonjoga átvételének kezdeményezésére

Vadas Sándor kéri a bizottság tagjait, hogy akinek kérdése van, tegye fel.
Zachar Ferenc megkérdezi a kórház igazgatójától, hogy milyen véleményt alakított ki a
kórház átadását követően az intézmény további működését illetően, továbbá, hogyan látja a
kórház korábbi fejlesztési elképzeléseinek megvalósíthatóságát.
Elek Sándor megkérdezi, hogy történt-e előzetesen konkrét tárgyalás és megkeresés az
önkormányzat részéről, illetve, mennyire taktikai játék, hogy a város is megcélozza a kórház
átvételét. Kérdezi továbbá, hogy a város részéről komoly-e a szándék.
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Dr. Magyar Levente megkérdezi, ha térítésmentesen nem lehet átvenni a kórházat megéri-e
fizetni érte, illetve a megyének lesz-e erre pénze. A minisztériumnak az a célja, hogy bevétele
legyen.
Dr. Rudner Ervin elmondja, hogy bizakodóvá teszi az intézmény vezetését és erőt ad a
további munkához, hogy továbbra is szükség van a MÁV kórházra. A fejlesztések során
megtalálták a lehetőséget az együttműködésre a Hetényi Géza Kórházzal. A kórházra
szüksége van a megyének és a régiónak, ebben elkötelezett a megye is. Nem engedhető meg,
hogy egy bizonytalan állami fenntartásba kerüljön a jól működő intézmény. A fejlesztésekkel
kapcsolatban elmondja, hogy széles társadalmi vita és egyeztetés előzte meg a fejlesztési terv
elfogadását. A februári közgyűlésen megkapta az intézmény a lehetőséget, elfogadásra került
a fejlesztési terv, ami megvalósítható. Olyan fenntartó felügyeleti szervet kell találni, aki
ennek a megvalósításában segítséget nyújt. Ezt csak a megye vagy a város fenntartásában
lehet megtenni.
Kovács Sándor elmondja, hogy voltak előzetes tárgyalások, de ezek informálisak voltak. A
közgyűlés felhatalmazását követően kezd a megye vezetése tárgyalásokat a misztériummal.
Arra a kérdésre, hogy taktikai játék-e a megye és a város igénye egyidejűleg, - elmondja,
hogy a megye profiljába vágna az intézmény működtetése, azonban a város részéről nézve az
intézmény a városban működik, szolnokiak dolgoznak ott és szolnokiakat is ellátnak a
kórházban. Az intézmény működtetését illetően tárgyaltak a város és a megye vezetői,
azonban arra az álláspontra jutottak, hogy külön nyújtják be a kérelmet a minisztériumnak, de
ha szükséges együttesen is fel tudnak lépni. Elmondja még, hogy a kórházat térítésmentesen
venné át a megye, hisz tovább működteti és a minisztérium olyan fenntartónak adja át, aki
működtetni fogja és nem zárja be.
Dr. Magyar Levente elmondja, hogy a megye be fogja integrálni a MÁV kórházat a megyei
kórházba, hiszen két intézményt nem fog külön fenntartani, ezért nem bizakodó az intézmény
átvételét illetően. Nem érti, hogy a városnak miért van szüksége egy olyan intézményre,
amelyik speciális feladatot lát el. Véleménye szerint a város szeretne egy kórházat, amely a
szolnoki lakosok ellátását megoldaná. Elmondja továbbá, hogy egy közös koncepciót kellene
kidolgozni a megyének és a városnak, amely szabályozná a működtetést és az intézmény
használatát, mert ha nem kap elegendő és megfelelő finanszírozást a kórház, akkor az
önkormányzatnak kell fenntartania vagy bezárhatja. Szakmailag megalapozott döntést kell
hozni, azonban a határidők nagyon szorosak.
Elek Sándor elmondja, hogy két dologban egyetért, egyrészt nagyon súlyos kérdés a kórház
működtetésének átvétele, másrészt igaz az, hogy Szolnok már régen kórházat szeretne. A
MÁV Kórház területi ellátási kötelezettséggel működik a megye területén, ezért a szocialista
képviselők minden olyan lépést készek támogatni, amely segíti a kórház további
működtetésének lehetőségét. Partnerséget ajánl és együttműködést a szocialista képviselők
részéről és elmondja, hogy szükséges koncepciót készíteni arra vonatkozóan, ha a megye
kapja meg az intézmény működtetését, azonban az idő nagyon rövid. Kéri, hogy
kezdeményezze az önkormányzat vezetése a megye szocialista országgyűlési képviselőivel
történő kapcsolatfelvételt a kórház átvétele ügyében.
Dr. Sélleiné Márki Mária elmondja, hogy egyetért és maximálisan támogatja az
előterjesztésben foglaltakat, és hogy a megye feladatellátásában helye van a MÁV kórháznak.
Elmondja továbbá, hogy jó az együttműködés a két intézmény között, és egyetlen kórház sem
emelhető ki a megye egészségügyi ellátásából. Egyetért azzal, hogy illuzórikus a fejlesztési
terv, azonban a megyei kórház teljesen helyt áll a megye lakosságának ellátásában, ehhez kell,
hogy illeszkedjen a MÁV Kórház és szükséges, hogy a megyében maradjon.
Kovács Sándor elmondja, hogy nem szeretne azzal foglalkozni, hogy a város mit gondol.
Megköszöni a szocialista képviselők hozzáállását és együttműködését. Hozzáteszi, a MÁV
Kórháznak más lesz ugyan a neve, de a munka megmarad, és ez számít, valamint az
intézmény jövője. Elmondja még, hogy ha a Kormány olyan döntéseket hoz, ami a
finanszírozást lehetetlenné teszi, akkor azzal tönkreteheti ezeket az intézményeket. A cél a
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tárgyalások megkezdése, az együttműködés biztosítása és a fejlesztések összehangolása. Az
intézménybezárás a legrosszabb megoldás volna, mert a MÁV Kórházra szükség van
működtetőtől függetlenül.
Dr. Rudner Ervin elmondja, hogy a szakmai fejlesztési terv nem illuzórikus, ez szakmai
körökben teljes körű egyeztetésen ment keresztül a jóváhagyást megelőzően. Bizakodó az
intézmény további működtetését illetően, hiszen egy jó szakmai háttérrel rendelkező kórház a
MÁV kórház.
Dr. Rédl Jenő elmondja, hogy a MOK területi szervezete egyetért és maximálisan támogatja
a megyei önkormányzat elképzelését. Elmondja továbbá, hogy az egészségügy működtetése
és finanszírozása átláthatatlan, de a MÁV Kórház profilirányzatát meg kell tartani, mert annak
értéke van és működtetni kell az intézményt. Ehhez szükséges az együttműködés a kórházak
és az önkormányzatok között.
Vadas Sándor véleménye szerint a vita teljes körű volt, megköszöni mindenki hozzászólását
és a vitát lezárja.
A bizottság 9 igen szavazattal és 1 tartózkodással a következő határozatot fogadja el:
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai
Bizottsága 31/2009. (VI. 19.) számú határozata a Szolnoki MÁV Kórház és
Rendelőintézet irányítói joga és tulajdonjoga átvételének kezdeményezéséről
A bizottság az előterjesztésben foglaltakat támogatja, és azt elfogadásra javasolja a
Közgyűlésnek.
Vadas Sándor megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.

Kmf.
Vadas Sándor
a bizottság elnök

