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Tisztelt Képviselő- testület! 

A Képviselő-testület előtt már évek óta ismert a Tormay Károly Egészségügyi Központ 
sérülékeny gazdasági helyzete, az elmaradt felújítások, eszközbeszerzések miatti ellátási 
gondok. A teljesség igénye nélkül megjegyezhető, hogy sajnálatosan a város 
önkormányzatának nem sikerült orvosolnia a több mint 43 éves tüdőszűrő berendezés, illetve 
a szintén elavult röntgen-berendezés időszerű cseréjét. 
Az elmaradt eszközbeszerzéseken túl a Tormay Károly Egészségügyi Központ napi 
működését veszélyezteti az intézmény sérülékeny gazdasági egyensúlya. 
Dr. Dunai György, a Tormay Károly Egészségügyi Központ igazgatója az Egészségügyi 
Bizottság intézmény működésével kapcsolatos beszámolójában a következőket ismertette a 
Bizottsággal: 

Az egyes telephelyek kora, állaga miatt a felújítások időszerűek, gyakoriak a 
váratlan meghibásodások, mely a karbantartási és dologi kiadásokat növelik. 
A bevételek szinte teljes egészében a NEAK-tól (OEP) származik, ami a 
teljesítménytől függ, nincs kompenzációs lehetőség a kieső bevételekre, váratlan 
kiadásokra. 
A GDPR megfelelőség kialakítása, a beteghívó, betegirányító rendszer kiépítése 
törvényileg előírt formájának kialakítása mielőbb szükségszerű. 

0 A pszichiátria akadálymentesítése, az épület felújítása, korszerűsítése időszerű. 
A Tüdőgondozó folyamatos működés biztonságának és kulturált körülmények 
megteremtéséhez, valamint a jelenleg magas színyonalú szakmai munka 
fenntartása és hosszú távú biztosítása érdekében pénzügyi segítségre van szükség. 

A Tormay Károly Egészségügyi Központnak Gödöllő Város a működtetője és fenntartója. A 
város 2013-ban határozott arról, hogy az alapellátás mellett a járóbeteg szakellátást is vállalja 
saját forrásai terhére. 

A Tormay Központban, így az utóbbi időben különösen a Tüdőgondozóban tapasztalható 
ellátási, szolgáltatási problémák kapcsán a város vezetése az állami egészségügyi rendszert 
teszi felelőssé, és ezzel az államra mutogatással súlyosan félretájékoztatja mind Gödöllő, 
mind pedig a Központ ellátási körzetébe tartozó települések lakosságát, önkormányzatait. 
Ugyanakkor a fejlesztések nem valósulnak meg. Az ellátás biztonsága mindennapos veszélyt 
jelent, 
A gödöllői képviselő-testület 2019. február 21-i ülésén V écsey László, a térség országgyűlési 
képviselője felkérte Dr. Gémesi György Gödöllő Város polgármesterét, hogy, adjon a 
valóságnak megfelelő tájékoztatást a képviselő-testületnek és a gödöllőieknek a Tormay 
Károly Egészségügyi Központtal kapcsolatos kötelezettségekről. 

Részlet Vécsey László országgyűlési képviselő február 21-i ülésre készített előterjesztéséből: 
Sajnálattal tapasztalom, hogy a Tormay Károly szakrendelő ügyében Polgármester úr 
továbbra is ragaszkodik a képviselő-testület és Gödöllő, valamint az ellátási körzet 
lakosságának f élretájékoztatásáltoz, amiró1 hozzám írt február 15-i keltezésű levele 
tanúskodik. 2013-ban Polgármester úr döntése volt, hogy a szakrendelő működtetője és 
fenntartója Gödöllő Város Önkormányzata legyen, ezzel a döntéssel vállalta az erkölcsi, jogi 
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és anyagi felelősséget a szakszerű működésért, a személyi és tárgyi feltételek teljes körű 
biztosításáért. 

A Tormay Károly Egészségügyi Központ megfelelő finanszírozása nem tűr halasztást. 
Dr. Gémesi György polgármester fenntaiióként az intézmény alulfinanszírozásával továbbra 
is veszélyezteti a gödöllőiek, és a körzet ellátását. Több, mint vélelmezhető, hogy ezzel saját 
pártpolitikai céljait szolgálja, mert hiteles tájékoztatás híján az ellátás, a szolgáltatások 
hiányosságaiért az elégedetlen emberek hajlamosak az állami egészségügyi rendszert 
hibáztatni a valódi felelős: Gémesi György polgármester helyett. 

Gödöllő költségvetése köszönhetően az országban uralkodó pozitívgazdasági helyzetnek, és a 
város földrajzi jó adottságainak bőven lehetőséget biztosítanának arra, hogy a Tonnay Károly 
Egészségügyi Központot ne veszélyeztesse vis major helyzet. 

A város 2019. évi költségvetéséből megismerhető, hogy gazdasági mozgástér rendelkezésre 
áll, azonban a helyi egészségügy finanszírozása nem prioritás a város vezetőjének. 

Fejlesztési tmialék: 71.322 E Ft 
Polgáimesteri Hivatal átépítése, bővítése - Szabadság tér 6.: 500.262 E Ft 
Forgatási célú éiiékpapír beváltás CKincstáriegv): 2 191 560 E Ft 

Hatái·ozati javaslat 

1. Gödöllő Város Önkormányzata a Tüdőgondozó berendezés cseréjére, illetve az ellátás 
Tormay Károly Egészségügyi Központban való elhelyezésére 85.000 E Ft összeget 
átcsoportosít a 2019. évi városi költségvetésben szereplő Polgármesteri Hivatal 
átépítése, bővítés terhére. 

2. Gödöllő Város Önkormányzata a Tormay Károly Egészségügyi Központban elmaradt 
halasztást nem tűrő felújítások, eszközbeszerzések pótlására a 2019. évi városi 
költségvetésben szereplő Fejlesztési tartalék, vagy a Polgármesteri Hivatal átépítése, 
bővítésre megcímzett összeg terhére 7 5. OOO E Ft összeget biztosít. 

Határidő a határozat továbbítására: azonnali 
Felelős: Dr. Gémesi György, Gödöllő Város polgármestere 
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