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Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2013. január 31-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXII. törvény 49. §-

a értelmében 2013. május 1-jétől a járóbeteg-szakellátást nyújtó, önkormányzati tulajdonban 

és működtetésben lévő egészségügyi szolgáltatók állami tulajdonba kerülnek, kivéve, ha az 

adott önkormányzat úgy dönt, hogy továbbra is ellátja ezt a feladatot. Erről az 

önkormányzatoknak 2013. február 15-ig kell dönteniük, valamint tájékoztatniuk kell az 

egészségügyért felelős minisztert. Döntés és tájékoztatás hiányában az intézmény az állam 

tulajdonába, fenntartásába kerül.  

Hangsúlyozni kell azonban, hogy az önkormányzat döntése csak a járóbeteg-szakellátási 

feladatok egészének átadására, illetve folytatására vonatkozhat.   

Amennyiben az önkormányzat a hivatkozott határidőig nem hoz döntést, abban az esetben a 

járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató állami tulajdonba kerül, és az 

intézmény fenntartója a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési 

Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI) lesz. Ha az önkormányzat a feladatellátásról a 

továbbiakban nem kíván gondoskodni, abban az esetben az ellátandó feladatokkal együtt a 

járóbeteg-szakellátást szolgáló vagyon is az állam tulajdonába kerül. Ezzel összefüggésben az 

önkormányzat tulajdonában lévő és a fenti célt szolgáló vagyonelemek 2013. április 30-ig 

nem idegeníthetőek el és nem terhelhetőek meg. Abban az esetben, ha a helyi önkormányzat 

járóbeteg-szakellátást nyújtó intézménye alapellátási tevékenységet is végez, akkor az 

alapellátási és járóbeteg-szakellátási feladatok, valamint az ezekhez kapcsolódó 

vagyonelemek elválasztásáról is gondoskodni kell, melynek határideje szintén 2013. április 

30. 

Azon önkormányzatok, amelyek 2013. április 30-át követően is gondoskodni kívánnak a 

járóbeteg-szakrendelők feladatellátásáról, 2013. április 30-ig megállapodást kötnek a 

Kormány által kijelölt szervvel. A megállapodás időtartamára, felmondására és egyéb okból 

történő megszűnésére vonatkozó szabályokat, valamint a megállapodás tartalmi és formai 

követelményeit, a megállapodás megkötésével kapcsolatos eljárási szabályokat a Kormány 

rendeletben fogja megállapítani.  
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Az Eütv. 152. § (3) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat gondoskodik a tulajdonában 

és fenntartásában lévő, szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató működtetéséről, illetve a 

tulajdonában lévő, szakellátási feladat ellátására szolgáló vagyonhoz kapcsolódó – külön 

törvényben – meghatározott egészségügyi szakellátási feladatok ellátásáról. Az Eütv. 155. § 

(1) bekezdése alapján az egészségügyi intézmények fenntartójának hatáskörét képezi 

különösen: 

- az egészségügyi intézmény szakmai felügyelete, 

- az egészségügyi intézmény költségvetési irányítása, így az alapítói jogok, a 

létesítés, az átalakítás, illetve a megszüntetés gyakorlása, 

- az intézmény költségvetésével kapcsolatos, külön jogszabályban meghatározott, 

az irányító szerv jogkörébe tartozó jogok gyakorlása, 

- az intézmény vezetője tekintetében a vezetői megbízás adása, a vezetői megbízás 

visszavonása vagy – költségvetési szerv esetében, ha a vezetővel a Munka 

Törvénykönyve vezető állású munkavállalóra vonatkozó rendelkezései 

alkalmazásával munkaviszonyt kell létesíteni – a munkaviszony létesítése és 

megszüntetése, valamint az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása, 

- az intézmény gazdasági vezetője tekintetében a vezetői megbízás adása, a vezetői 

megbízás visszavonása vagy – költségvetési szerv esetében, ha a vezetővel a 

Munka Törvénykönyve vezető állású munkavállalóra vonatkozó rendelkezései 

alkalmazásával munkaviszonyt kell létesíteni – a munkaviszony létesítése és 

megszüntetése, valamint a díjazás megállapítása, 

- az intézmény működését szabályozó dokumentumok (pl. szervezeti és működési 

szabályzat, házirend, szakmai program, munkaterv) jóváhagyása, 

- az intézmény működésének szakmai, illetve költségvetési ellenőrzése, 

- a törvényben vagy kormányrendeletben a fenntartó részére meghatározott egyéb 

szakmai feladatok ellátása (szakmai fenntartói jogok). 

- a külön törvényben foglaltaknak megfelelően köteles biztosítani az általa 

fenntartott egészségügyi intézményben az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához 

szükséges szakmai feltételeket, valamint az egészségügyi intézmény 

működőképességét és szükség szerinti fejlesztését, 

- az általa fenntartott egészségügyi intézmény részére támogatást – ideértve az 

államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatást –, adományt 

nyújthat, valamint más ellenérték nélküli kötelezettséget vállalhat, kifizetést 

teljesíthet. 

Békés városában a Békési Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet (a 

továbbiakban: Rendelőintézet), mint önállóam működő és gazdálkodó járóbeteg-intézmény 

működik, ellátva a település járóbeteg-szakellátási feladatkörét, mely mellett alapellátási 

feladatokat is végez.  

 

A Rendelőintézet feladatellátása, költségvetési struktúrája 

Az alapfeladatokat és járóbeteg-szakellátást ellátó Rendelőintézet 2012. július 1-től két 

telephelyen működik.  
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1. A József Attila utcai telephely 

Alapellátás:    Védőnői szolgálat, gyermekgyógyászat, háziorvosi ellátás 

Szakellátás:  labor, belgyógyászat, röntgen, szemészet, neurológia, nőgyógyászat, 

fül-orrgégészet, urológia, ultrahang, sebészet, addiktológia, 

tüdőgyógyászat 

Működtetés:  A telephelyen ellátott feladatok kiadásainak finanszírozása az 

intézmény e telephelyén képződött saját bevételével, valamint az OEP-

től átvett pénzeszközökkel biztosított, önkormányzati támogatást nem 

igényel. Az itt alkalmazott szakszemélyzet száma a gazdasági és 

műszaki dolgozókkal együtt 58 fő. A bérek és járulékok finanszírozása 

a fent említett forrásokból biztosított.  

Tulajdonjog: az ingatlan az önkormányzat tulajdona 

2. Vásárszél 2. sz. alatti telephely 

Szakellátás: bőrgyógyászat, pszichiátria 

Működtetés. Az ellátott feladatok kiadásainak finanszírozása az intézmény e 

telephelyén képződött saját bevételével, valamint az OEP-től átvett 

pénzeszközökkel biztosított, önkormányzati támogatást nem igényel. 

 Az itt alkalmazott személyzet létszáma: 7 fő 

 

3. Kőrösi Csoma Sándor utcai telephely: 

Szakellátás: Reumatológia, fizioterápia, ortopédia, munkaegészségügy, nappali 

kórház 

Működtetés: A telephely finanszírozása osztott, a szakellátáshoz kapcsolható 

kiadásokat az intézmény az OEP forrásból biztosítja. Így az itt 

foglalkoztatott 11 fő szakalkalmazott bére és járuléka, valamint a 

felmerülő szakmai anyagok, valamint a rezsi kiadások 15 %-a OEP 

pénzeszközökből finanszírozott. 

 

A szakellátási terület fenti három telephelyére tervezett költségvetési 

kiadás összege 2013-ban az - intézmény adatközlése alapján - 305.875 

EFt, melyet forrásául 10.000 EFt intézményi bevétel és 295.875 EFt 

OEP-től átvett pénzeszköz szolgál. 

 A járóbeteg-szakellátó működésének további forrását az önkormányzat 

biztosítja. A vegyes finanszírozás módszere azzal van összefüggésben, 

hogy a városi fürdő működtetése még a múlt században kizárólagos 

városi feladat volt. A gyógyvízre alapuló gyógyászati tevékenység és 

annak állami (OEP) támogatása később alakult ki és vált rendszerré. Az 

önkormányzati finanszírozás ma is azt a hagyományos városi feladatot 

jelenti, mint a gyógyászat megjelenés előtt. Ennek megfelelően 85 %-

ban az önkormányzat finanszírozza a rezsi és egyéb dologi kiadásokat, 

valamint a működtetéshez szükséges létszám bérét és járulékait.  

 Az önkormányzati finanszírozású alkalmazottak jellemzően; 

masszőrök, takarítók, karbantartó, medence felügyelő és balneológiai 
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asszisztensek, összesen 12 fő teljes munkaidős és 2 fő részmunkaidős 

munkavállaló. 

 Az önkormányzati finanszírozású feladat, vagyis a városi fürdő 2013. 

évben tervezett működési kiadásai 54.767 EFt, melyet 22.366 EFt 

intézményi bevétel és 32.401 EFt önkormányzati támogatás biztosít. A 

Járóbeteg ellátó városi fürdő részének finanszírozásához állami 

támogatást nem vehető igénybe. 

Összefoglalva: 

Önkormányzatunk, mint fenntartó az alapellátást és a járóbeteg-szakellátást egységes 

rendszerbe foglaló egészségügyi szolgálatot tart fenn. A közös szervezet és közös fenntartó 

lehetőséget ad az alapellátás és a járóbeteg-szakellátás közötti mind szakmai, mind szervezeti 

együttműködés megvalósítására. A finanszírozási kérdések nem sarkalatosak, mert legfeljebb 

32.401 EFt önkormányzati forrás bevonásával a teljes egészségügyi rendszer működtethető a 

korábban bevált gyakorlat alapján. Amennyiben járóbeteg-szakellátásunk állam általi 

tulajdonba vételére sor kerülne, a jelenlegi egység szétesne és ez ellátási zavarhoz is 

vezethetne, ezért mindenképpen célszerű lenne, önkormányzati fenntartásban, de vegyes 

finanszírozásban a jelenlegi struktúrát megtartani. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslatok elfogadását. 

 

Határozati javaslatok: 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 30-át követően is 

folytatja a járóbeteg-szakellátási feladatok ellátását.  

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, 

hogy a járóbeteg-szakellátási feladatok ellátásának folytatása tárgyában hozott 

döntéséről 2013. február 15. napjáig tájékoztassa az egészségügyért felelős 

minisztert. 

3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri polgármesterét, hogy a 

járóbeteg-szakellátási feladatok 2013. április 30-át követő ellátásával 

kapcsolatos megállapodás tervezetét terjessze a Képviselő-testület elé.  

 

 

Határidő: intézkedésre azonnal  

2. pont február 15-ig 

3. pont: legkésőbb áprilisi testületi ülés 

Felelős: Izsó Gábor polgármester  

Békés, 2013. január 19. 

 
Izsó Gábor 

polgármester 

…………………………… 

Jogi ellenjegyző 

 

 

…………………………… 

Pénzügyi ellenjegyző  

 


