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J E L E N T É S  
 

Interpelláció intézéséről 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-án 
megtartott ülésén Kőrösi András Képviselő Úr a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató 
Kórház Marcali Telephelyének helyzetével és fejlesztéseivel kapcsolatban interpellált. 
A feltett kérdésekre Dr Moizs Marianna főigazgató asszony írásbeli tájékoztatója 
alapján az alábbi tájékoztatást adom. 
 
A TIOP-2.2.6.b-12/1b-2013-0031 azonosító számú projektben a Somogy Megyei 
Kaposi Mór Oktató Kórház Marcali Telephelyének fejlesztései az alábbiak szerit 
valósulnak meg,  
Marcaliban a fent jelzett forrásból: 

- Sürgősségi Osztály kialakítása (I. progresszivitási szintű műtétek, szeptikus 
műtő) 

- Melegítőkonyha kialakítása 
- Informatikai fejlesztés (telepatológia, teleradiológia kialakítása) 

 
A projekt felújítási – átalakítási munkálatokat, valamint a fenti eszközök beszerzését 
jelenti. 
A kivitelezési munkálatok határidőre elkészültek, a használatbavétel megtörtént. A 
kivitelezés 2014.08.27-től 2014.11.25-ig tartott és 454 m2 –t érintett. Ezzel sikerült 
megteremteni a feltételét az új eszközök fogadásának. 
 
A szakmai fejlesztést az érintett területek orvosi gépi-műszereinek beszerzése teszi 
teljessé, melyek közbeszerzése folyamatban van (a KFF tanúsítványára kell várni), és 
2015. első félévében valósul majd meg. 
 
Az orvosi gép-műszerek beszerzésén felül informatikai fejlesztés is történik, mely 
során a Kórház PACS rendszere, a leletezés kerül fejlesztésre Erre óriási szükség van, 
tekintve, hogy a jelenleg Marcaliban dolgozó radiológusok száma 1 fő.  
 

  
 



Ugyanígy, a telepatológiai ellátás fejlesztése is alapvető, tekintve, hogy a marcali 
patológián dolgozó szakorvosok száma szintén 1 fő (nyugdíjas tovább 
foglalkoztatott),beszerzési eljárás lezajlott, a szerződéskötés időpontja 2015 január. 
 
A volt Marcali Kórház konyhájának állapota a biztonságos betegellátást és dolgozói 
étkezést nem tette lehetővé. Tekintve, hogy korábban egyeztetett marcali szolgáltató 
árajánlatát az intézmény vezetősége nem fogadta el, a projektből a melegítő konyha 
fejlesztése is megtörténik. 
A konyhai beszerzési eljárás lezajlott, a szerződéskötés időpontja 2015. január. 
 
Az informatikai és konyhai eszközök szállítása várhatóan 2015. első negyedévében 
valósul meg. 
A pályázatban a tervezetthez és a korábbi nyilatkozatokhoz képest semminemű 
változás nem történt. 
 
A Marcali Telephelyen CT készülék biztosítására a kórház mobil készülék 
működtetését tervezi. Az eszköz rendelkezésre áll, azonban jogszabályi akadályoztatás 
miatt az eszköz működtetése – a hosszadalmas, többszöri fenntartói és ÁNTSZ 
egyeztetés ellenére – ezidáig nem volt megoldható. A kórház vezetése jelenleg is 
dolgozik az eszköz jogszerű üzembe helyezésén. A probléma azonban az, hogy a 
Marcaliban dolgozó radiológusok száma a korábban már jelzett szerint 1 fő. 
 
A sürgősség, a háziorvosi ügyelet és a mentők egy helyen történő működéséről 
folyamatos a tárgyalás az érintettekkel,bízva abban, hogy 2015. év elején végre 
megállapodás születhet a háziorvosi ügyelet és a Sürgősségi Betegellátó Osztály 
szoros együttműködéséről. Erre vonatkozóan új jogszabály kiadása van folyamatban, 
mely remélhetőleg elkezdi rendezni a háromféle ügyleti-sürgősségi ellátás 
összevonását.  
 
A TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0010 azonosítószámú projektet a jogutódlás során vette 
át az egyesített Kórház. A projekt, a Marcali Telephely lehetőségeit maximálisan 
figyelembe véve, újratervezésre került, melynek révén az eredetileg támogatni 
tervezett 9 fő szakdolgozó mellett további 11 fő többletbérezésére (motivációs 
ösztöndíj) csoportosítottak forrásokat. A támogatott dolgozók részére új, magasabb 
szakképzettséget biztosító képzések a folyamatosan jelentkező nehézségek (képzési, 
humánerőforrás) ellenére is megvalósultak. A mai napig 17 szakdolgozó, illetve 1 
szakorvos szerzett új szakképzettséget.  
 
A DDOP-3.1.3/C-11-2011-0001 azonosító számú projekt keretében tervezett 
fejlesztések a hibás szakmai tervezés miatt a marcali helyszínen nem valósíthatóak 
meg (új, magas humánerőforrás igényű szakmák, amelyekhez szakorvos nem 
biztosítható). Infrastrukturálisan a pályázat készítésekor az alagsorba tervezett 
tornaterem sem felel meg a legalapvetőbb szakmai kritériumoknak sem, így a projekt 
teljes újragondolása volt szükséges. 
A fejlesztési szervezetekkel való egyeztetés eredményeként sikerült az ellérni, hogy az 
egyesített kórháznak ne kelljen a projekt előkészítés több milliós költségét 

  
 



visszafizetnie és azt, hogy a projekt más telephelyre egyáltalán áttervezésre 
kerülhessen. 
A fentiekre amiatt is kényszerült az intézményvezetés, mert a megvalósítás 
sikertelensége nemcsak a Kórház részére jelent visszafizetési kockázatot, hanem a 
teljes 12 tagú konzorciumra is. A jogelőd hibás tervezése miatt szükséges változások 
költségeit a Kórház önerőből finanszírozza. Az idő előrehaladása miatt azonban az 
áttervezés és a végrehajtás változatlanul komoly projektkockázatot jelent. 
 
Régi probléma volt az intézményben a leromlott állapotú műszerpark, mely többek 
között egy nagyon rossz állapotú telefonközpont rendszert is jelentett. Az elmúlt 
másfél évben műszaki meghibásodás miatt több leállás volt, melynek során órákon 
keresztül szünetelt a telefonkapcsolat, súlyosan veszélyeztetve ezzel a betegellátást. A 
telefonszolgáltató hétvégén több alkalommal nem, vagy csak hosszú idő után volt 
elérhető. A telefonközpontot a kórház havi több százezer forintért bérelte magas 
előfizetési díjjal, így fentiekre tekintettel saját erőből korszerűsítette azt. 
Szem előtt tartva a Marcali kistérség lakosai egészségügyi ellátásának javítását, 
valamint Marcali Város Önkormányzatának a 2014. november 23-án kelt levelében 
foglaltakat 2014. december 17-től működik a Marcali Telephely közvetlen 
elérhetőségét biztosító új telefonvonal, mely helyi tarifával hívható a körzet lakosai 
részéről. 

 
 

Határozati Javaslat 
 
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőrösi András képviselőnek a a 
Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Marcali Telephelyének helyzetével és 
fejlesztéseivel kapcsolatban tett interpellációjára adott választ elfogadja. 
 
Felelős: Dr. Sütő László, polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Marcali, 2015. január 19. 
 
 
 

Sütő László s.k. 
 polgármester 
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