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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ 
(a továbbiakban: Komlói Egészségcentrum) vezetője, Dr. Ságiné Dr. Polics Éva azzal a 
kéréssel fordult hozzám (1. sz. melléklet), hogy a - Komló Város Önkormányzat tulajdonában, 
és a Komlói Fűtőerőmű Zrt. vagyonkezelésében álló - Komló Városi Sportközpontot a 
Komlói Egészségcentrum Egészségügyi Válsághelyzeti tervében kizárólagos kitelepítési 
helyszínként szerepeltethesse, és ehhez kéri az ingatlan tulajdonos önkormányzat 
jóváhagyását.   
 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. 
törvény (Eü. törvény.) XIV. fejezete rögzíti az egészségügyi válsághelyzetre vonatkozó 
szabályokat, és ennek elrendeléséről az alábbiakat mondja ki: 
 
„228. §  (1)  Az országos tisztifőorvos javaslatára, a miniszter előterjesztése alapján a 
Kormány rendeletében egészségügyi válsághelyzetet rendelhet el, ha azt a (2) 
bekezdés a) pontja szerinti járványügyi szükséghelyzet vagy (2) bekezdés b) és c) pontja 
szerinti valamely más körülmény szükségessé teszi. Egészségügyi válsághelyzet elrendelése 
járványügyi készültségnek minősül. Egészségügyi válsághelyzet idején a betegek ellátása az 
egészségügyi válsághelyzeti ellátás keretében történik. 

(2)  Egészségügyi válsághelyzet elrendelésének van helye 
a) az Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályainak 

kihirdetéséről szóló törvény szerinti nemzetközi horderejű közegészségügyi-járványügyi 
szükséghelyzet vagy egyéb járványveszély esetén (járványügyi szükséghelyzet),  

b) az a) pont alá nem tartozó minden - rendszerint váratlanul bekövetkező - esemény esetén, 
amely a polgárok életét, testi épségét, egészségét vagy az egészségügyi szolgáltatók 
működését veszélyezteti vagy károsítja olyan mértékben, hogy az az egészségügyi ellátási 
szükségletek és a helyben rendelkezésre álló kapacitás közötti aránytalanság 
kialakulásához vezet, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv, az egészségügyi 
szolgáltatók, valamint más állami és önkormányzati szervek együttműködését teszi 
szükségessé, 

c) az a) és b) pontban meghatározott eseteken kívül bármely olyan körülmény kialakulása 
esetén, amely a gyógyintézet külön jogszabály szerinti ellátási területéhez tartozó 
lakosság egészségügyi ellátását súlyosan és közvetlenül akadályozza, feltéve, hogy az 
ellátási területéhez tartozó lakosság más gyógyintézet általi ellátása aránytalan 
nehézséggel járna.” 

 
Az Eü. törvény alapján az egészségügyért felelős miniszter által kijelölt egészségügyi 
szolgáltatók az egészségügyi válsághelyzeti ellátásra történő felkészülés keretében 
egészségügyi válsághelyzeti tervet kötelesek készíteni, melynek tartalmi követelményeit a 
43/2014. (VIII. 19.) EMMI rendelet részletesen szabályozza. A válsághelyzeti terv kötelező 
eleme a kitelepítési terv, melynek célja az intézmény veszélyeztetettsége esetén - megfelelő 
időtartamú felkészülést követően - a biztonságos helyre való áttelepítés a személyzet, az 
ellátottak és a felszerelések, készletek megóvása érdekében. 
 
A Komlói Egészségcentrumnak egy időben összesen 166 fő ápolt személy, továbbá az ő 
ellátásukhoz szükséges személyzet, műszerek és egyéb eszközök elhelyezéséről szükséges 
gondoskodnia. A jelenleg hatályos Egészségügyi Válsághelyzeti tervben fő kitelepítési 
helyszínként a Komlói Egészségcentrum sikondai telephelye került megjelölésre (106 fő 
fogadására), és emellett szerepel benne kisebb létszám (60 fő) fogadására a Komló Városi 
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Sportközpont is. Tekintettel azonban arra, hogy a Sikondai Bányászati Utókezelő és Éjjeli 
Szanatórium (7300 Komló, Fürdő utca 4.) az Országos Kórházi Főigazgatóság 
vagyonkezelésébe került 2022. augusztus 31. napjával, a Komlói Egészségcentrum 
Egészségügyi Válsághelyzeti tervének módosítása vált szükségessé.  
E tárgyban előzetesen megkerestem a Komló Városi Sportközpont vagyonkezelő cégének 
vezetőjét, Mayerhoff Attila urat, aki tájékoztatott arról, hogy a vonatkozó szabályozás, és a 
Sportközpont területi befogadó kapacitásának felmérése alapján nem látják akadályát annak, 
hogy a Komlói Egészségcentrum Egészségügyi Válsághelyzeti tervében a teljes 166 fő ápolt 
létszám befogadására a Komló Városi Sportközpont (7300 Komló, Eszperantó tér 1.) 
ingatlana kerüljön kizárólagos kitelepítési helyszínként kijelölésre. Áttelepülés esetén 
javasolta a Sportközpont részéről a feladatok koordinálásáért felelős kapcsolattartó 
személynek az intézményvezető Balogh Bettinát megjelölni.  
 
Az ingatlan célnak megfelelő helyiségeinek összterülete 1356,8 m2:  
Küzdőtér:      1167 m2 
Versenyiroda:     40.8 m2 
1. emeleti előtér (versenyiroda előtt):  42 m2              
Fitnesz terem:     107 m2 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést az illetékes bizottság 
véleményének figyelembevételével tárgyalja meg, és döntsön a határozati javaslat 
elfogadásáról! 
 
H a t á r o z a t i   j a v a s l a t: 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, és a Humán bizottság véleménye alapján 
– megtárgyalta „A Komlói Egészségcentrum Válsághelyzeti tervében a Komló Városi 
Sportközpont kiürítési helyszínként történő kijelölésének jóváhagyása” című előterjesztést, és 
a következő határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Komlói 
Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ  
az Egészségügyi Válsághelyzeti tervében kitelepítési helyszínként szerepeltethesse a 
Komló Város Önkormányzat tulajdonában és a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 
vagyonkezelésében álló  Komló Városi Sportközpont (7300 Komló, Eszperantó tér 1.) 
ingatlanát. 
 

Határid ő: azonnal 
Felelős:  Polics József polgármester 
   Mayerhoff Attila igazgatóság elnöke 

 
 
Komló, 2022. szeptember 20. 
 
 
 

             Polics József  
                   polgármester  
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1. sz. melléklet 
 

 

 


