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Tisztelt Tisztifőorvosi Hivatal! 

 

 A Körmenden és környékén élő polgárok, a Kórház dolgozói és betegei nevében követeljük, hogy az 

egészségügyi hatóság biztosítsa a Kórház működtetésének jogát Körmend város részére. 

 A kórházat eddig működtető magántársaság, a Hospinvest leányai és utódai bejelentették, hogy 

tovább nem hajlandók a kórházat fenntartani, azt visszaadják az Önkormányzatnak. 

Városunk úgy döntött, hogy vállalja a Kórház működtetését, mert csak így biztosítható a kórházi ellátás a 

városban és környékén élő mintegy 55.000 ember számára. 

Most mégis valami történt, mely útját állja a felek és Körmend város képviselő-testülete által kinyilvánított 

szándék érvényesülésének. 

 A működési engedély kiadásra került, most mégis olyan értesülések jutottak el hozzánk, hogy a 

távozó magántársaságok – nem igazolt anyagi követeléseik biztosítására – a működtetés jogát elvitatják 

Körmend városától. 

Követeljük, hogy pártatlan és tisztességes eljárás keretében hagyja jóvá a Hivatal a működési engedélyt! 

Ne a Befektetői akaratnak engedelmeskedjen a Hivatal! 

Ne szóljon bele a kórház ügyeibe az, aki önként távozott!!! 

Ne akarja meghatározni a távozó, hogy ki legyen az utódja! 

Ne nyilvánítson véleményt a város működési engedélyéről a távozó magánvállalkozás! 

Milyen jogon szegődik a Hivatal a távozó szószólójává, vélt vagy valós érdekeinek képviselőjévé? 

 

Miért voltak meg a működés feltételei vasárnap, január 31-én, és miért nincsenek meg hétfőn, február 1-

én? 

Mi változott meg 24 óra alatt? 

 

 A változás csak annyi, hogy a város a saját tulajdonában lévő kórházat ugyanazon szerződött 

dolgozókkal, a kórházban lévő műszerekkel, ágyakkal, gyógyszerekkel maga fogja irányítani. A változás 

nagyobb biztonságot ad Mindenkinek, csak a Hivatal kérdőjelezi meg a körmendiek hitét és erejét? 

 Kérjük és követeljük, hogy a Hivatal eljárásával ne vegye magára az összejátszás gyanúját, ne 

akarjon igazságot tenni a magánvállalkozás és a város anyagi vitájában, ne akarjon döntőbíró lenni olyan 

ügyben, amellyel a törvény nem bízta meg. A működési engedély nem lehet nyers anyagi követelések 

érvényesítésének segédeszköze. És a Hivatal sem, amely az engedély kiadásának jogával rendelkezik. 

 Megvédjük Kórházunkat és ehhez a jog által biztosított minden eszközt igénybe veszünk! 

Biztatjuk a betegeket és a dolgozókat, ne féljenek, a körmendiek velük vannak! 

Azt kérjük, hogy a Hivatal köztisztviselői, és Ön, mint első számú köztisztviselő ugyanezt tegye, ne 

engedjen a tisztességtelen befolyásnak és engedje a törvény érvényesülését. 
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