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Tisztelt Képviselőtestület!
A 2017. február 23-i ülésen határozatot hoztunk arról, hogy Dombóvár szempontjából
néhány kiemelten fontos fejlesztési cél elérésének érdekében közvetlenül
Magyarország Kormányához fordulunk, Potápi Árpád a térség országgyűlési
képviselőjének, nemzetpolitikáért felelős államtitkárnak a közreműködésével. Ilyen
kiemelten fontos cél a dombóvári mentőállomás helyzetének megoldása is. A
Mentőállomás jelenleg a városközpontban a Jókai utca 3. szám alatt helyezkedik el,
ami közlekedési szempontból problémákat okoz, kedvezőtlen helyen van, a főutak
megközelítése csak több kereszteződésen áthaladva oldható meg. Az épület elavult,
leromlott állapotban van, udvara kicsi a megfelelő géppark tárolásához. A működés
feltételei folyamatos karbantartással, állagmegóvó beruházásokkal tarthatóak fenn, ami
tulajdonképpen nem nyújt igazi megoldást a problémákra. A 2015-ös évben
„Sürgősségi ellátás fejlesztése – Mentés” projekt keretében 18 megyében összesen 22
új mentőállomás épület fel. Sajnos ebből Dombóvár kimaradt, bár önkormányzatunk
már a 2000-es évek óta próbál forrást elnyerni, lehetőséget találni az infrastrukturális
fejlesztésre. Dombóvárhoz legközelebb Sásdon épült teljesen új mentőállomás. A
járásszékhely városhoz 25 település tartozik, lakossága 12.703 fő. Ehhez képest
Dombóvár ellátási körzete részben lefedi Tolna, Somogy és Baranya megyét, amely az
állomásvezető tájékoztatása szerint mintegy 80.000 főt jelent.
Az ülés után levélben kerestük meg Orbán Viktor miniszterelnök urat, hogy
tájékoztassuk fejlesztési terveinkről, és a Kormány támogatását kérjük azok
megvalósításához. A válasz 2017. április 7-én érkezett meg hivatalunkba, a
Mentőállomás ügyében arról tájékoztattak, hogy az EMMI Egészségügyért Felelős
Államtitkársága szerint is rendezést igényel a dombóvári mentőállomás állapota,
azonban a jelenlegi épületen/helyszínen műszaki, infrastrukturális fejlesztési
lehetőségek nem kivitelezhetőek. Megadták továbbá a EMMI-n belül annak a
személynek az elérhetőségét, akivel ügyünkben a továbbiakban kapcsolatot tarthatunk.
Mivel terveinkkel kapcsolatban nem kaptunk elutasító választ, egyeztető fórumra
hívtam össze a témában Potápi Árpád államtitkár urat, dr.Kerekes Lászlót, a
Dombóvári Szent Lukács Kórház orvos igazgatóját, valamint Derventics Szabolcsot, a
helyi mentőállomás vezetőjét. A megbeszélés során két olyan fejlesztési irány
körvonalazódott, amellyel kapcsolatban a résztvevők szakmai támogatásukról
biztosítottak.
Az „A” verzió szerint a mentőállomás a kórház területén a kápolna mögötti
zöldterületen kerülne elhelyezésre és teljesen új beruházásként valósulna meg. Ez az új
épület magában foglalhatná a mentőállomást, az orvosi ügyelet ellátásához szükséges
helyiségeket, valamint egy új sürgősségi betegellátó osztályt is. Az orvosi ügyelet
jelenleg a szakrendelő intézet épületében helyezkedik el, de a Kórház már jelezte,
hogy a szakrendelések biztosításához szüksége van arra az épületrészre is, így az
orvosi ügyeletet elhelyezését a közeljövőben mindenképpen máshol kell megoldani.
Sürgősségi betegellátó osztály jelenleg nincs a dombóvári kórházban, azokat a
betegeket, akiknek ilyen ellátásra van szükségük továbbszállítják más kórházakba.
Tekintettel arra azonban, hogy milyen nagy a dombóvári mentőszolgálat ellátási

körzete a sürgősségi betegellátó osztály létrehozásának komoly egészségügyi szakmai
indokai vannak. A sürgősségi betegellátó osztály csak földszinten helyezhető el és
úgy, hogy az belső megközelíthetőséggel közvetlenül kapcsolódjon a kórház
épületéhez. A sürgősségi betegellátó osztály létrehozását dr.Kerekes László igazgató
úr javasolta és teljes szakmai támogatásáról biztosított e téren.
A „B” verzió szerint a mentőállomás a nővérszálló épületében kerülhetne elhelyezésre
úgy, hogy az épület mögött legalább négyállásos garázst és gépkocsi fertőtlenítő
helyiséget kellene kialakítani. Ebben az esetben is lehetőség lenne arra, hogy az
ügyeleti ellátás is ugyanitt kerüljön elhelyezésre. Az épület nagysága miatt további
lehetőség lenne arra, hogy esetleg a kórház épületéből szakrendelések kerüljenek át
ide. Az fent említett sürgősségi betegellátó osztály azonban itt nem alakítható ki, mivel
infrastrukturálisan, építészetileg nem, vagy nehezen kivitelezhető lenne annak
összekapcsolása a kórház épületével. A nővérszálló épületének tulajdonjogával
kapcsolatban a jogi helyzet ismét bizonytalanná vált. A Magyar Állam felperessel
szemben a nővérszálló tulajdonjogának megállapítása iránt indított perben a felperes
keresete jogerősen elutasításra került, tehát ez alapján az épület tulajdonosa Dombóvár
Város Önkormányzata. Az ítélet ellen azonban a felperes rendkívüli perorvoslattal élt
és felülvizsgálati eljárást indított. Időközben a Képviselőtestület a jogerős ítélet
alapján döntött arról, hogy az épületet értékesíteni kívánja, és annak vételárát 30 M
Forint összegben a költségvetési bevételek között is feltüntette. Amennyiben a
mentőállomás ebben az épületben kerül elhelyezésre önkormányzatunk
költségvetésének bevételi oldalán hiány fog keletkezni, amely hiány „pótlását” csak
rendkívüli önkormányzati támogatás elnyerésével lehetne orvosolni. Amennyiben a
„B” verzió kerül támogatásra javaslom a kieső tervezett önkormányzati bevétel miatt
rendkívüli önkormányzati támogatás megállapításának kezdeményezését, illetve az
EMMI-nél is kezdeményezni kellene, hogy a bírósági felülvizsgálati kérelem
visszavonásra kerüljön. Ezekben az ügyekben külön kérem Potápi Árpád államtitkár úr
támogatását és közbenjárását.
Mindkét verzió esetében pozitívumként jelenne meg, hogy a kialakítandó új
mentőállomás önálló úttal megközelíthetővé válna, a kórház területén lévő belső
utakkal is összekapcsolható lenne. A főutak innét kevésbé balesetveszélyesen
elérhetőek. A kórház közelsége is pozitívumként jelenik meg, mind a betegellátás,
mind a szakmai kapcsolatok szempontjából.
Ahhoz, hogy a fejlesztési terveinkhez a szakminisztérium támogatását és további
politikai támogatást is el tudjunk nyerni szükséges a tervek koncepcionális
előkészítése. Javaslom, hogy önkormányzatunk az ügyben az előzetes felméréseket,
végeztesse el. Ezeknek ki kell terjednie arra, hogy a helyi építési szabályzatban
foglaltaknak egy új épület elhelyezése megfelel-e, építészeti, katasztrófavédelmi,
közlekedésbiztonsági, egyéb szakhatósági követelmények biztosíthatóak-e a területen
Fel kell mérni továbbá, hogy milyen alapvető építészeti, infrastrukturális
követelményeket kell biztosítani egy ilyen jellegű épületben.

Kérem a Képviselő-testülettől a mentőállomás fejlesztési koncepciójának támogatását,
és előzetes felmérések elvégzését.
Határozati javaslat
a mentőállomás fejlesztési koncepciójának támogatásáról
„A” változat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy
Dombóváron a Szent Lukács Kórház területén teljesen új mentőállomás kerüljön
felépítésre. A tervezett épület magába foglalja a mentőállomás, az orvosi ügyelet és
egy sürgősségi betegellátó osztály kiszolgálására alkalmas helyiségeket.
„B” változat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy
Dombóváron a volt nővérszálló épületében mentőállomás kerüljön kialakításra. A
tervezett átalakítást követően az épület magába foglalja a mentőállomás, az orvosi
ügyelet és szakrendelések kiszolgálására alkalmas helyiségeket.

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a beruházás koncepcionális
terveinek elkészítéséhez szükséges előzetes felméréseket végeztesse el.
Határidő: 2017. június 30.
Felelős: Polgármester
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