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Tárgy: Gróf Esterházy Kórház és Rendel�intézeti Szakrendel�t érint� pályázatokkal 
kapcsolatos döntések 

 
El�adó:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 
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PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 
PÁPA, F� U. 12. 8500 
Tel: 89/324-585 
Fax: 89/515-083 
E-mail: polgarmester@papa.hu 

 
I. 

Tisztelt Képvisel�testület! 
 
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által az Új Magyarország fejlesztési terv keretében kiírt TIOP 
2.2.4/09/1 Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúra-fejlesztés a fekv�beteg-szakellátásban 
cím� felhívásra a Gróf Esterházy Kórház és Rendel�intézeti Szakrendel� pályázni kíván,  amelyet  
2010. augusztus 1-t�l  2010. augusztus 31-ig  lehet benyújtani.  
 
A pályázat célja az érintett egészségügyi szolgáltatóknál a betegek egészségügyi állapota által 
indokolt és méltányos egészségügyi szolgáltatások feltételrendszerének megteremtése, a betegek 
elégedettségének növelése, a betegellátás szervezettségének javítása.  
További cél a rendelkezésre álló er�források racionalizálása, az egészségügyi szolgáltatók 
gazdaságtalan m�ködtetésének megszüntetése, a betegutak figyelembe vételével a 
szakmacsoportok, a diagnosztikai és terápiás egységek fizikai elaprózódásának megszüntetése a 
komplex betegellátás biztosítása érdekében.  
 
Az ellátás fejlesztése érdekében megvalósuló beruházások kizárólag az alábbi fejlesztési 
területekre terjedhetnek ki. 
1. Központi technológiai tömb  

a. központi intenzív kialakítása, fejlesztése  
b. központi diagnosztika kialakítása, fejlesztése  
c. központi m�t� kialakítása, fejlesztése  
d. központi betegirányító egység kialakítása, fejlesztése  
e. központi sterilizáló kialakítása, fejlesztése  

2. A központi technológiai tömbhöz kapcsolódó aktív ellátó egységek átalakítása, fejlesztése, 
tömbösítése, továbbá szív és érrendszeri központok, STROKE centrumok kialakítása, 
fejlesztése.  

3. A sürg�sségi betegellátó osztály és az aktív fekv�beteg ellátást nyújtó osztályok központi 
tömbbel való kapcsolódásának megteremtése.  

4. Gyermekellátáshoz kapcsolódóan támogatható a szül�knek nyújtott hotelszolgáltatás 
kialakítása, fejlesztése, „Bababarát kórház” kialakítása, a „Közös Kincsünk a Gyermek” 
programmal összhangban.  

5. Krónikus típusú betegellátást nyújtó egységek infrastruktúra fejlesztése, beleértve a gyermek-
rehabilitáció fejlesztését, és az aktív rehabilitációt támogató fizioterápia fejlesztését is.  

6. Egynapos sebészet bevezetését támogató fejlesztés (területi kórházaknál).  

A pályázati kiírás szerint a központi technológiai tömb öt területéb�l legalább kett�t meg kell 
valósítani, a többi tevékenység választása nem kötelez�. Az épület és eszközfejlesztési elemek 
csak együttesen pályázhatók. 

A vissza nem térítend� támogatás mértéke a Gróf Esterházy Kórház és Rendel�intézeti Szakrendel� 
esetében   (az egészségügyi szolgáltató 2008. finanszírozási évre vonatkozó intézményei szint� 
aktív fekv�beteg ellátásban közfinanszírozott esetszáma és a Case Mix Index alapján) legfeljebb 
600.000 eFt,  amely  a  projekt  elszámolható  összes költségének legfeljebb 90 %-a, a pályázónak 
10 % öner�vel kell rendelkeznie. 
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Jelenleg a kórházi fekv�beteg ellátást biztosító osztályok nagyobb részt a régi épületszárnyban 
találhatók, ahol a karbantartások a rendelkezése álló források sz�kössége miatt rendszertelenül 
valósultak meg. A különálló pavilonok gátolják a gazdaságos üzemeltetést, a megfelel� 
szakmastruktúrák integrálását és a korszer� technológiák befogadását. Az orvosi m�szerek pl. CT, 
radiológiai eszközök cserére, illetve fejlesztésre szorulnak.  

Fentiek figyelembe vételével a Gróf Esterházy Kórház és Rendel�intézeti Szakrendel� az alábbi 
fejlesztési célokat tervezi megvalósítani 

1. Központi technológiai tömb fejlesztése (m�t�ben a klíma korszer�sítése, központi 
diagnosztikai eszközök cseréje és fejlesztése, sterilizáló gépm�szer cseréje). 
 

2. Központi radiológia kialakítása a szakrendel� tömb épületben, eszközök cseréjével. 
 

3. A központi betegirányító egység kialakítása, ami els�sorban informatikai fejlesztést jelent. 
 

4. Hotelszolgáltatás fejlesztése komfortosítás kiterjesztésével, 20 ágy elhelyezését szolgáló 
épületrész b�vítése a f�épületben, mellyel egyidej�leg a rossz állapotban lév� küls� 
épületszárny megszüntethet�. 

 
A benyújtandó pályázat konkrét céljait az árajánlatok beérkezését követ�en, az orvosszakma,  
orvostechnikus és tervez� véleményének, valamint a vissza nem térítend� támogatás maximum 
összegének figyelembe vételével lehet meghatározni. 

Kérem a Tisztelt Képvisel�testületet, hogy az el�terjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 
Összeállította:  Benecz Rita osztályvezet�  
 
Pápa, 2010. február 24. 
                     Dr. Kovács Zoltán sk. 
             polgármester 
 

Határozati javaslat 
 

Pápa Város Önkormányzatának Képvisel�testülete egyetért azzal, hogy a Gróf Esterházy Kórház 
és Rendel�intézeti Szakrendel� a struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a 
fekv�beteg-szakellátásban cím� TIOP2.2.4/09/1 felhívásra pályázatot nyújtson be, melyhez a saját 
forrást biztosítja. 
 
A Képvisel�testület utasítja a f�igazgatót, hogy fentiekkel kapcsolatban a szükséges 
intézkedéseket tegye meg, a részletes pályázatot dolgozza ki, majd a képvisel�testületi döntést 
követ�en nyújtsa be. 
 
Határid�: döntés el�készítésre: folyamatos, de legkés�bb a 2010. július 31. 
                pályázat benyújtására: folyamatos, de legkés�bb 2010. augusztus 31. 
 
Felel�s:    Dr. Kovács Zoltán polgármester 
 Benecz Rita szoc. és eü. osztályvezet� 
 Dr. Vörös Ibolya f�igazgató 



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 
PÁPA, F� U. 12. 8500 
Tel: 89/324-585 
Fax: 89/515-083 
E-mail: polgarmester@papa.hu 

 
II. 

Tisztelt Képvisel�testület! 
 
 
 
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az Új Magyarország fejlesztési terv keretében TÁMOP-
6.2.4/A/09/1 Foglalkoztatás támogatása A) komponens: Foglalkoztatás támogatása egészségügyi  
intézmények  számára  címmel  pályázatot írt ki, amelynek benyújtási határideje 2010. március 
31.  
A pályázat keretében elnyerhet� vissza nem térítend� támogatás minimum 4 millió Ft, maximum 
50 millió Ft lehet, saját forrást nem igényel. 
 
A pályázat célja a hiányszakmák, illetve az adott intézményben hiányszakmaként jelentkez� 
álláshelyek betöltése esetén a foglalkoztatottak bérének, közrem�köd�i díjának támogatása.  
A Gróf Esterházy Kórház és Rendel�intézeti Szakrendel� - 24 hónap id�tartamra - az alábbi 
álláshelyek vonatkozásában 50 millió Ft támogatásra kíván pályázatot benyújtani: 
 
• 1 f� szülész-n�gyógyász szakorvos (teljes munkaid�s közalkalmazott)  
• 1 f� belgyógyász szakorvos - Sürg�sségi Betegellátó Osztály (teljes munkaid�ben közrem�köd�)  
• 2 f� gyógytornász - rehabilitációs fekv�beteg ellátás, fizioterápia járóbeteg szakellátás  

(teljes munkaid�s közalkalmazott) 
 
 
Kérem a Tisztelt Képvisel�testületet, hogy az el�terjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 
Összeállította: Benecz Rita osztályvezet� 
 
Pápa, 2010. február 22.      Dr. Kovács Zoltán sk. 
              polgármester 

 
Határozati javaslat 

 
 
Pápa Város Önkormányzatának Képvisel�testülete támogatja, hogy a Társadalmi Megújulás 
Operatív Program keretében meghirdetett TÁMOP-6.2.4/A/09/1 számú Foglalkoztatás támogatása 
A) komponens: Foglalkoztatás támogatása egészségügyi  intézmények  számára  cím�  felhívásra   
a Gróf Esterházy Kórház és Rendel�intézeti Szakrendel� az el�terjesztésben foglaltaknak 
megfelel�en pályázatot nyújtson be.  
 
A Képvisel�testület utasítja a Polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Határid�: folyamatos, de legkés�bb 2010. március 31. 
Felel�s:    Dr. Kovács Zoltán polgármester 
 Benecz Rita szoc. és eü. osztályvezet� 
 Dr. Vörös Ibolya f�igazgató 
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III. 

Tisztelt Képvisel�testület! 
 
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által az Új Magyarország fejlesztési terv keretében kiírt 
TÁMOP-6.2.2/A/09/2 Képzési programok az egészségügyben foglalkoztatottak számára, 
hiányszakmák képzése, kompetenciafejlesztés támogatására cím� felhívásra a Gróf Esterházy 
Kórház és Rendel�intézeti Szakrendel� pályázatot kíván benyújtani, amelynek határideje 
2010. március 31. 
 
A pályázat célja az egészségügyi ellátó rendszerben az egyes területeken megjelent hiány 
szakmákhoz való alkalmazkodás, a foglalkoztathatóság szakmai feltételeinek megteremtése, a 
humán er�forrás min�ségi és mennyiségi szempontból történ� optimalizálása, a 
szakképzéshez való hozzáférés segítése. 
 
A pályázat keretében elnyerhet� vissza nem térítend� támogatás összege legalább 2 millió Ft,  
de legfeljebb 50 millió Ft lehet, saját forrást nem igényel. 
 
Felmérve a képzési, továbbképzési igényeket, figyelembe véve a fejlesztések irányvonalát az 
alábbi iskolarendszer�, valamint tanfolyami képzések támogatására kíván a kórház pályázatot 
benyújtani, melyek összköltsége – az eddig beérkezett árajánlatokat figyelembe véve - 
maximum 20.000.000,-Ft. Valamennyi ajánlat függvényében az igényelt támogatás mértéke 
változhat. 
 
Iskolarendszer� képzés megnevezése Létszám f� 
M�t�ssegéd 2 f� 
Rehabilitációs tevékenység terapeuta 5 f� 
Geriátriai szakápoló 2 f� 
Hospice szakápoló 2 f� 
Sürg�sségi szakápoló 2 f� 
Feln�tt aneszteziológiai és intenzív szakápoló 2 f� 
Fizioterápiás asszisztens 1 f� 
Iskolarendszer� képzés összesen 16 f� 

 
Tanfolyami képzés Létszám f� 
MEES tanfolyam  ( Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok, 
min�ségügyi továbbképzés) 

10 f� 

ECDL tanfolyam ( számítógépes tanfolyam) 36 f� 
Kommunikációs készségek fejlesztése 12 f� 
Tanfolyami, képzés összesen: 58 f� 
Iskolarendszer�, illetve tanfolyami képzés összesen: 74 f� 

 
Kérem a Tisztelt Képvisel�testületet, hogy az el�terjesztést megtárgyalni és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 
Összeállította: Benecz Rita osztályvezet� 
 
Pápa, 2010. február 22.      Dr. Kovács Zoltán sk. 
              polgármester 
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Határozati javaslat 
 
 
Pápa Város Önkormányzatának Képvisel�testülete támogatja, hogy a Gróf Esterházy Kórház 
és Rendel�intézeti Szakrendel� a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében 
meghirdetett TÁMOP-6.2.2/A/09/2 számú, Képzési programok az egészségügyben 
foglalkoztatottak számára, hiányszakmák képzése, kompetenciafejlesztés támogatására az 
el�terjesztésben foglaltaknak megfelel�en pályázatot nyújtson be.  
 
A Képvisel�testület utasítja a Polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
 
Határid�: folyamatos, de legkés�bb március 31. 
Felel�s:    Dr. Kovács Zoltán polgármester 
 Benecz Rita szoc. és eü. osztályvezet� 
 Dr. Vörös Ibolya f�igazgató 


