
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
J a v a s l a t  

az Almási Balogh Pál Kórház részére,  

eszköz-beszerzésre nyújtandó pénzbeli támogatásra 
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Ózd, 2016. március 30. 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Ózd Város Önkormányzata kiemelt figyelmet fordít azon intézmények működésére is, 

amelyek bár már nem önkormányzati fenntartásban működnek, de tevékenységük 

meghatározó szerepet tölt be Ózd város lakosságának életében. 

Az Önkormányzat ezen törekvéséhez híven elmondható, hogy több alkalommal támogatásban 

részesítette már például az Ózdi Rendőrkapitányságot, valamint az ózdi Almási Balogh Pál 

Kórházat (a továbbiakban: Kórház) eszközparkjuk bővítése, korszerűsítése céljából. 

 

A Magyar Állam fenntartásában álló Kórház vezetésével folyamatos a kapcsolattartás, a 

városvezetés igyekszik a lehető leghatékonyabban segíteni a helyben elérhető egészségügyi 

ellátások színvonalának emelését.  

 

A Kórház vezetésének tájékoztatása szerint az Észak-magyarországi régióban Ózdon 

elhelyezkedő 340 ágyas kórház látja el a város és az ózdi térséghez tartozó 28 település kb. 

80.000 fős lakosságát, reumatológia vonatkozásában pedig az edelényi és kazincbarcikai 

kistérséggel együtt kb. 186.000 főt. A Kórház Sürgősségi Betegellátó Osztállyal, illetve 

Intenzív Osztállyal rendelkezik, sebészeti, traumatológiai, nőgyógyászati műtéteket végez, 

nagy forgalmú 85 ágyas belgyógyászati osztály működik, onkológiai gondozást, valamint II. 

progresszivitási szintű gastroenterológiai tevékenységet lát el. 

 

Szakmai szempontból jelenleg elsősorban a diagnosztikai szakmai profil fejlesztése szolgálná 

a lakosság érdekeit, ezért egy igen kedvező feltételekkel megszerezhető, használt Siemens 

SOMATOM Emotion Duo típusú computer tomográf készülék (a továbbiakban: CT) 

beszerzése vált elérhetővé. Jelenleg a 60 km-re fekvő megyeszékhelyen, Miskolcon, illetve az 

50 km-re lévő Egerben van lehetőség CT diagnosztikai vizsgálatokra. 

 

A CT készülék helyben történő telepítésével a magas kockázati kategóriába tartozó betegek 

azonnali, időveszteség nélküli diagnosztizálása valósítható meg. Az újonnan bevezetésre 

kerülő képalkotó módszer használata lehetővé teszi, hogy a várhatóan romló állapotú betegek 

még időben, helyes diagnosztikus és terápiás döntések útjára kerüljenek, ezáltal jelentősen 

emelve a rövid és hosszú távú túlélés esélyét. Olyan esetekben is eredményesen használható a 

készülék, ahol más vizsgálati módszerek nem túl sikeresek. Nagy segítséget jelent a 

betegségek felderítésében és a pontos diagnózis megállapításában.  

 Egy CT berendezés birtokában, a rendelkezésre álló radiológus szakorvosokkal, 

diagnosztikai szakemberekkel a stroke-os, tumorgyanús, traumás, egyéb súlyos betegeket a 

Kórház helyben el tudná látni, és nem kellene kitenni az utazás veszélyeinek és 

kényelmetlenségeinek. 

 

A Kórház Táv-diagnosztikai lehetőséggel is rendelkezik, a HUSK/0901/1.4.1/0154. sz. 

„Teleradiológiai és telekonzultációs rendszer kialakítása Miskolc és Kassa térségében” című 

nyertes pályázat tette lehetővé egy teleradiológiai, telekonzultációs rendszer kiépítését. 

 

Az előző években a fekvőbeteg ellátás keretében CT vizsgálat kérések kapcsán a Kórháznak 

13 millió Ft/év költsége keletkezett. 

 

 

 

 

 



 

A Kórház által készített pénzügyi tervet az alábbi táblázat szemlélteti: 

 

Megnevezés Bruttó ár (Ft) 

Siemens SOMATOM Emotion Duo típusú CT készülék 

beszerzése 

5.080.000,- 

Üzembe helyezés várható költsége 2.500.000,- 

Átalakítási költségek (klíma-, villamos hálózat bővítése) 2.200.000,- 

Informatikai bővítés költségei 600.000,- 

Injektor beszerzése 5.100.000,- 

Összesen 15.480.000,- 

 

 

Az ózdi Kórház CT készülék használatának finanszírozása a fekvőbeteg-ellátás során 

megoldott, a járóbetegek ellátására vonatkozó finanszírozási kérelmet a Kórház vezetése 

2016. március elején benyújtotta az illetékes szervhez.  

Mindaddig, amíg a járóbeteg-ellátás finanszírozása a Magyar Állam részéről nem biztosított, a 

Kórház önköltségi áron (előzetes információk alapján nagyságrendileg bruttó 14 – 20 ezer 

Ft/vizsgálat) elérhetővé teszi a CT készülék járóbetegek részére történő használatát is. 

 

A CT készülék beszerzéséhez civil szerveződések (magánszemélyek, Rombauer Alapítvány) 

útján az Almási Balogh Pál Alapítványon keresztül 1.300.000,-Ft gyűlt össze. A fennmaradó 

teljes vételár-különbözetet a Kórház önerőből nem tudja biztosítani, mindössze 4.180.000,-Ft 

áll rendelkezésére a CT készülék beszerzésére, telepítésére.  

A fennmaradó 10.000.000,-Ft-ot Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi 

költségvetésében felhalmozási tartalék váratlan kiadásokra keret terhére lehetne biztosítani. 

 

 

Javaslat: 

A Képviselő-testület biztosítson az Almási Balogh Pál Kórház részére egyszeri, vissza nem 

térítendő 10.000.000,-Ft pénzbeli támogatást a biztonságos és magasabb szintű betegellátás 

megszervezése érdekében, CT eszköz beszerzésére, Ózd Város Önkormányzata Képviselő-

testületének 2016. évi költségvetésében felhalmozási tartalék váratlan kiadásokra keret terhére 

azzal, hogy a készülék az ózdi Kórházban kerüljön telepítésre és használatra.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 

elfogadására. 



 
H a t á r o z a t i    j a v a s l a t  

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2016. (III.30.) határozata  

az Almási Balogh Pál Kórház részére,  

eszköz-beszerzésre nyújtandó pénzbeli támogatásról 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta 

és az alábbi döntést hozta:  

 

1. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyszeri, vissza nem térítendő 

10.000.000,- Ft támogatási összeget nyújt az Almási Balogh Pál Kórház (3600 Ózd, 

Béke út 1-3.) (a továbbiakban: Kórház) részére, computer tomográf készülék 

megvásárlása céljából a biztonságos és magasabb szintű betegellátás megszervezése 

érdekében. A támogatást a Képviselő-testület a 2016. évi költségvetésében 

felhalmozási tartalék váratlan kiadásokra keret terhére biztosítja. 

 

2. A támogatás nyújtásának feltételei: 

 

a) a készülék telepítése a Kórházban valósuljon meg, 

b) a készülék használatára kizárólag a Kórház jogosult, 

c) a készüléket a Kórház köteles 5 éven keresztül folyamatosan működtetni és 

fenntartani, 

d) a készülék javítási, karbantartási költségei a Kórházat terhelik. 

 

 

Felelős:  A támogatási szerződés megkötéséért és a pénzügyi teljesítésért: PH. Pénzügyi  

  és Gazdasági Osztály vezetője 

Határidő:  döntést követően azonnal 

 


