
Kivonat Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése 
1996. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 
XII-201/4947/1996.sz.HATÁROZAT: 
 
Tárgy: Egészségügyi program végrehajtásáról szóló beszámoló 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és jóváhagyta   
a városi egészségügyi  program végrehajtásáról, annak fejlesztéséről  
szóló beszámolót és az alábbi határozatot hozza: 
 
1./  A Közgyűlés elrendeli, hogy az alapellátás új szervezeti formában 

- Kht-ban - történő ellátására készüljön javaslat.  1997.évi 
költségvetés előkészítése során az egészségügyi alapellátás  új 
formában  történő  működtetésének  pénzügyi szükségleteit és 
lehetőségeit meg kell vizsgálni és indokolt esetben azt biztosítani 
kell. 

 
Felelős: Polgármester 
Határidő:  a Kht-ra szóló javaslat elkészítése 1997. január,  
                 illetve a költségvetés jóváhagyása,  
Közreműködnek: Egészségügyi Tanácsos, 
                              Pénzügyi- és Gazdálkodási Osztály, 
                              Egészségügyi Bizottság, 

 
2./A Közgyűlés felhatalmazza az Egészségügyi Bizottságot, hogy 

készítse el a  Semmelweis Kórház és a Diósgyőri Kórház 5 évre 
szóló rekonstrukciós programjának tervezetét figyelemmel a 
megvalósítás sorrendiségére, illetve az egészségügyi intézmények 
minimumfeltételeiről szóló rendeletben meghatározott határidőkre. 
 
Felelős: Egészségügyi Bizottság elnöke 
Határidő: 1997.május 31. 
Közreműködnek:Egészségügyi Tanácsos, 

Semmelweis Kórház és Diósgyőri Kórház 
Igazgatója, 

                              Építési és Beruházási Osztály,   
 
3./ A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy  
  

a./  vizsgáltassa meg a két városi kórház   gazdasági- műszaki 
ellátórendszerének, valamint a szakmai munkát kiszolgáló  
egyéb szakmai területek új formában való működtetésének  
lehetőségeit  a jelen beszámolóban megfogalmazott  
ütemezések figyelembe vételével.   

b./  vizsgáltassa meg az egészségügyi intézmények   felújítási- 
beruházási kötelezettséggel történő funkcionális 
privatizációjának, bérbeadásának  lehetőségeit.   

 



Felelős: Polgármester 
Határidő: 1997.március 31. 
Közreműködnek: Egészségügyi Tanácsos, 
                              Egészségügyi Bizottság, 
                              Semmelweis és Diósgyőri Kórház Igazgatója, 
                              Építési és Beruházási Osztály, 
                              Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály, 
                              és a felkért szakértők 

 
4./ A Közgyűlés felkéri Fejér István alpolgármestert, hogy számoljon 

be közgyűlés előtt a  Semmelweis Kórház és a Diósgyőri Kórház 
gazdálkodásának helyzetéről. 

 
Felelős: alpolgármester 
Határidő: 1997.február 
Közreműködnek: Egészségügyi Tanácsos 
                              Semmelweis és Diósgyőri Kórház Igazgatója 
                               Ellenőrzési  Osztály 

 
5./A közgyűlés felkéri  Fejér István alpolgármester Urat, hogy 

számoljon be a közgyűlés előtt az orvosi ügyeleti szolgálat 
működéséről és az OXYTRANS Kft-vel kötött szerződés szerződő 
fél általi teljesítéséről. 

 
Felelős: Fejér István alpolgármester 
Határidő: 1997. február  
Közreműködnek: Egészségügyi Tanácsos, 
                              Egészségügyi Bizottság, 
                              Ellenőrzési Osztály 

 
Kmft. 

 
Dr.Szádeczk  Zoltán sk.                                 Kobold Tamás sk. 
        jegyző                                                       polgármester 
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 

kiadó 
 


