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Tisztelt Képviselő-testület!
Dombóvár Város Önkormányzata uniós forrás bevonásával felújítja a tulajdonát
képező Hóvirág utcai és III. utcai, egészségügyi célra használt, több orvosi rendelőt és
védőnői tanácsadót magában foglaló ingatlanokat. A kivitelező kiválasztására irányuló
közbeszerzési eljárás véget ért, a kivitelezési munkák várhatóan augusztus 3-tól
megindulhatnak.
Emiatt a felújítás idejére ideiglenesen meg kell oldani a fenti ingatlanokban rendelő
háziorvosok, fogorvos és házi gyermekorvos, illetve az ott lévő védőnői szolgálatok
elhelyezését az egészségügyi alapellátás folyamatossága érdekében. A felújítás
előreláthatóan két hónapot vesz igénybe.
Az érintettekkel, illetve a Dombóvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályával
számos egyeztetést folytattunk az ügyben (elsősorban Tigelmann Péter
alpolgármester), és ennek eredményeként az ideiglenes elhelyezést a következők
szerint sikerült megoldani:
Hóvirág utca 1.:
II. számú háziorvosi körzet

7200 Dombóvár, Bajcsy-Zsilinszky utca
2/A, volt gimnáziumi kollégium
földszintje

(dr. Janocskó Szilvia)
VIII. számú háziorvosi körzet
(dr. Boros Katalin)

7200 Dombóvár, Bajcsy-Zsilinszky utca
2/A, volt gimnáziumi kollégium
földszintje

I. számú házi gyermekorvosi körzet 7200 Dombóvár, Kórház utca 35.
(helyettesítő orvos: dr. Belt Éva)
(bölcsőde
által
nem
használt
ingatlanrész)
I. és II. számú védőnői körzet

7200 Dombóvár, Kórház utca 35.
(bölcsőde
által
nem
használt
ingatlanrész)

III. utca 35.:
V. számú háziorvosi
Haszonics József)

körzet

(dr. 7200 Dombóvár, Kandó Kálmán utca 1.,
vasúti orvosi rendelő

VI. számú háziorvosi körzet (dr. Nagy 7200 Dombóvár, Kandó Kálmán utca 1.,
Miklós Gábor)
vasúti orvosi rendelő
IV. számú fogorvosi körzet (dr. Szabó 7200 Dombóvár, Kandó Kálmán utca 1.,

Attila)

vasúti orvosi rendelő

IV. és V. számú védőnői körzet

7200 Dombóvár, Kórház utca 35.
(bölcsőde
által
nem
használt
ingatlanrész)

III. számú házi gyermekorvosi körzet 7200 Dombóvár, Kórház utca 35.
(dr. Belt Éva)
(bölcsőde
által
nem
használt
ingatlanrész)
A Kandó Kálmán utca 1. alatti vasúti orvosi rendelőket a Vasútegészségügyi
Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. működteti, amely szervezet dicséretet érdemel
együttműködési készsége miatt, mivel csak a rezsiköltségek térítése ellenében biztosít
egy-egy rendelőt az újdombóvári háziorvosoknak, illetve a fogorvosnak. A fogorvosi
szék áthelyezése érdekében szükséges volt némi beruházást eszközölni mintegy 80 eFt
összegben.
A másik két ingatlanban szintén szükség volt munkálatokra, mivel bizonyos
minimumfeltételeket mindenképpen teljesíteni kell:
- hideg-meleg folyóvizes kézmosási lehetőséget magában a rendelőhelyiségben
kell biztosítani, és gondoskodni kell a keletkező szennyvíz megfelelő
elvezetéséről is;
- természetes szellőzésű váróhelyiséget kell biztosítani a betegek számára;
- a betegek részére nemenként elkülönített és kézmosóval szerelt WC-helyiséget
kell biztosítani;
- az egészségügyi személyzet részére külön kézmosóval felszerelt személyzeti
WC kell;
- a rendelőhelyiségnek résmentes, fertőtleníthető padlóburkolattal kell
rendelkeznie.
A fentiek biztosítása a bölcsődei ingatlanban 260 eFt, a volt gimnáziumi kollégiumban
321 eFt kiadással járt, a munkálatokat a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási
Nkft. szakemberei végezték el.
Ki kell emelni a Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium és a Dombóvári Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztálya munkatársainak maximális segítőkészségét az ideiglenes
elhelyezés kapcsán.
A fentieken kívül az önkormányzat természetesen segítséget nyújt az átköltözéshez,
illetve egyéb kisebb intézkedésekre még szükség lehet annak érdekében, hogy
népegészségügyi szempontból is megfelelőek legyenek az ideiglenes megoldások.
Intézkedéseket tettünk a lakosság megfelelő tájékoztatása érdekében is.
Mindezek alapján javaslom, hogy a képviselő-testület 1 millió Ft-os kiadási keretet
hagyjon jóvá az ideiglenes elhelyezés érdekében felmerült kiadásokra.

Határozati javaslat
A Hóvirág utcai és a III. utcai egészségügyi célú ingatlanok felújítása miatt
szükséges átmeneti jellegű intézkedésekről az egészségügyi alapellátás
folyamatossága érdekében
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Hóvirág utcai és a
III. utcai egészségügyi célú önkormányzati ingatlanok felújítása miatt az egészségügyi
alapellátást végző szolgáltatók – háziorvosok, házi gyermekorvos, fogorvos, védőnők
– más megfelelő feladatellátási helyen való ideiglenes, a felújítás időtartamára szóló
elhelyezésével, és elfogadja az ennek érdekében tett, illetve megtenni szükséges
intézkedéseket és kötelezettségvállalásokat, melyre 1 millió Ft összegű keretet biztosít
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséből.
Határidő: 2015. július 30.- a szükséges intézkedések és kötelezettségvállalások
megtételére
Felelős: Tigelmann Péter alpolgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda

Szabó Loránd
polgármester

