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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2017. március 30-án tartandó ülésére 

 

A Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltató beindításával kapcsolatos 

feladatokról szóló tájékoztató 

 
Előterjesztést készítette: Kecskeméti Ilona, intézményvezető 

Véleményezi:  - Szociális és Humánügyek Bizottsága 

Elfogadás módja:  Egyszerű többség 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

2017.02.16. óta megkezdtük a Gyógycentrum beindításához szükséges előkészületeket: 

 

Tárgyi feltételek: 

- Az épület felújítása, karbantartása, takarítása folyamatban van, amennyiben a szálloda 

mosodája, vasaló részlege a napokban kiköltözik, úgy legkésőbb március végére az 

épület beköltözhetővé válik.  

- Az épület átvétele után sor kerül a gépek, eszközök, műszerek, berendezési tárgyak 

javítására, szükség esetén cseréjére, a hiányosságok pótlására. Legfontosabb a 

medencetérben a páraelszívás megoldása, a medence burkolat javítása, a súlyfürdő 

kellékek pótlása, homokszűrő javítása, melyekre árajánlatokat kértünk és a számunkra 

legkedvezőbb feltételeket kínáló szolgáltatóktól igényeljük meg a munka elvégzését. 

- Az érintésvédelmi hiányosságok pótlása és a tűzjelző berendezés javítása, a 

kockázatértékelés elvégzése folyamatban van. 

- Kisebb tárgyi eszközök hiányoznak a minimum feltételekhez, de ezek mind 

egyszerűen beszerezhetők, mint pl. orvosi csaptelepek, padlószőnyeg a tornaterembe, 

hőmérők, faliórák, telefon, számítógép. 

- A tárgyi feltételek tekintetében a működési engedély megszerzését (ÁNTSZ-szel 

egyeztetve) akadályozó tényezők nincsenek.  

- Az ÁNTSZ munkatársaival egyeztetve március utolsó hetében helyszíni szemlét 

tartanak, hogy a működési engedély iránti kérelem beadása előtt az esetlegesen 

felmerülő hiányosságokat is ki tudjuk küszöbölni.  

Személyi feltételek: 

 

- A személyi minimum feltételek tekintetében 7 masszőr (gyógy) jelentkezett az 

álláshirdetésekre, közülük 1 fő nem rendelkezett a szükséges végzettséggel. A 

többiek esetében a kamarai tagságba való felvétel és a szakmai működési 

nyilvántartásba vétel van folyamatban, mivel egyikőjük sem dolgozott eddig 

egészségügyben. Ez az adminisztrációs folyamat sajnos néhány hétbe telik, ami 

kicsit meghosszabbítja a lehetséges munkába állásukat. A foglalkoztatottak 

tekintetében egyeztetést kezdtünk a Szeghalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási 
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Osztályával, akik jelenleg még csak szóban tájékoztattak arról, hogy a 

foglalkoztatottak tekintetében legalább 8 hónapig (tehát a 2017-es évi beindulás 

időtartama alatt folyamatosan) támogatásban részesülünk.  

- A fizioterápiás asszisztensi állásra nem érkezett jelentkező, viszont Koós Istvánné 

rendelkezik a feladat ellátásához szükséges szakmai végzettséggel,  

- A gyógytornász állás jelenleg betöltetlen, országosan hiányszakmával állunk 

szemben, a toborzás több irányból folyamatban van, jelenleg a Berettyóújfalui 

Kórházzal állunk egyeztetésben,  

- Az intézmény területére 3 fő takarító személyzetre lesz szükség akik közmunka 

program keretében foglalkoztathatóak, 

- Orvos írnok alkalmazása a minimum feltételben előírás, rendelkezünk a megfelelő 

szakemberrel az Önkormányzat személyi állományában. (ÁNTSZ-szel egyeztetve, 

így megoldható).  

- Medencefelügyelő, gondnok állásokra szintén van jelentkező illetve közmunka 

program keretében betölthető. 

- Recepciós munkakörbe jó szakmai szervezői képességgel rendelkező kollégákra 

van szükség, 2 főre (az egyik jelentkező gyógymasszőr kolléga már dolgozott 

hasonló munkakörben őt alkalmasnak találom ennek a feladatnak az ellátására is, 

illetve a másik recepciós személyére is van megfelelő munkavállaló). 

- 2 fő szakorvossal sikerült megegyezni, akik heti 2 alkalommal (kedd és csütörtök) 

tartanak rehabilitációs szakrendelést, akik a betegek gyógyászati segédeszközzel 

történő ellátásáról is gondoskodnak. Tekintetükben valamennyi szükséges 

dokumentáció rendelkezésre áll a működési engedély kiadásához.  

Amennyiben a szakdolgozók kötelező dokumentációinak beszerzése illetve annak igazolása 

megtörténik, hogy folyamatban van ezek beszerzése úgy a működési engedély iránti kérelem 

beadásának akadálya nem lesz.  

 

Elkészült az intézmény szakmai programja, folyamatban van a szervezeti működési 

szabályzat és az üzemeltetési szabályzat elkészítése is.  

 

Ha sikerül a gyógytornász állást is betölteni, akkor április legelején beadjuk a működési 

engedély iránti kérelmünket, melynek megszerzését követően meg lesz a lehetőség a NEAK-

vel lehet szerződést kötni a finanszírozásra.  

 

A többletkapacitás iránti kérelmünk támogatásához a szakdolgozói (gyógytornász) szakmai 

kollégium támogató nyilatkozatát megkaptuk, az benyújtásra kerül, úgy, hogy ez év végén 

megkaphassuk az önálló lehetőséget szakorvos foglalkoztatására. 

 

Fentieknek megfelelően tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testület, hogy az Önkormányzatnak 

az éve elején meghatározott egy millió forinton túl nem lesz szükséges saját pénzeszközeinek 

az intézménybe való befektetésre, tekintettel arra, hogy foglalkoztatottjaink személyi jellegű 



Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltató 
5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám 

 

 
 

 

 

 

kiadásai központi támogatás terhére kerülnek fedezésre, a további kiadásokra pedig megfelelő 

forrást biztosít a NEAK-től kapott finanszírozás.  

 

Kérem, hogy a beszámolót a fentieknek megfelelően elfogadni szíveskedjenek. 

 

Füzesgyarmat, 2017.03.21.       

       Gálné Kecskeméti Ilona 

             intézmény vezető 

 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2017. (III. 30.) határozata 

a Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltató beindulásával kapcsolatos 

beszámoló elfogadásáról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Füzesgyarmati 

Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltató beindulásáról szóló beszámolót. 

 

Felhatalmazza az intézmény vezetőjét, hogy a beinduláshoz szükséges feladatokat hajtsa 

végre.  

 

Felelős: Kecskeméti Ilona, intézményvezető 

Határidő: 2017. április 15.  


