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Tárgy: Javaslat a járóbeteg szakellátási feladatok további működtetésére. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A járóbeteg – szakellátások és az ahhoz kapcsolódó önkormányzati vagyon állam általi 
átvételének előkészítése érdekében 2012. december 28-án hatályba lépett az egészségügyről 
szóló 1997. évi CLIV. törvény 244/D. §-a.  

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (Eütv.) 244/D §-a szerint a járóbeteg 
szakellátási feladatot ellátó helyi önkormányzatnak 2013. február 15-ig nyilatkoznia kell 
arról, hogy 2013. április 30.- a után is ellátja-e a járóbeteg-szakellátási feladatot, vagy átadja 
az államnak.  
Amennyiben a helyi önkormányzat a meghatározott határidőn belül nem dönt vagy döntéséről 
nem tájékoztatja a minisztert, úgy kell tekinteni, hogy a helyi önkormányzat nem kívánja 
2013. május 1-jét követően a feladatot ellátni. 

Csongrád város elsődleges célkitűzése, hogy minden lakosa számára helyben biztosítsa a 
hozzáférhető, magas szakmai színvonalon működtetett, minőségi ellátást nyújtó, kiegyenlített 
egészségügyi alap és járóbeteg szakellátást.  
Ennek a célkitűzésnek maradéktalan megvalósítása érdekében városunk minden lehetséges 
eszközével arra törekedett, hogy az egészségügyi ellátórendszert a mai kor követelményeinek 
megfelelő szintre fejlessze és működtesse, nem kevés anyagi áldozatot vállalva ezzel a 
betegellátás érdekében. Egyértelműen kijelenthető, hogy Csongrád Város Önkormányzata az 
egészségügyi szakellátás biztosításához nagy értékű vagyonnal rendelkezik. 

Az egészségügyi szakellátás tárgyi feltételeinek megteremtéséhez a DAOP 4.1.1 számú 
pályázati beruházással összesen 622.811.238,- Ft támogatás került ráfordításra a szakrendelő 
teljes körű felújítására, melyből az állami támogatás mértéke 450.536.604,- Ft. A pályázati 
támogatáshoz az önkormányzat szűkös anyagi helyzete ellenére 172.274.634,- Ft önrészt tett 
hozzá. 
A felújítás során az infrastrukturális rekonstrukció mellett jelentős értékű, korszerű orvosi 
műszer került beszerzésre, megújult a teljes informatikai rendszer (modern számítógéppark és 
szoftverek).  

Abban az esetben, ha a járóbeteg szakellátás átadásra kerülne, akkor a feladathoz tartozó 
önkormányzati vagyon – a rendelő épülete, berendezése, orvosi műszerek, eszközök – is 
állami tulajdonba kerülnének.  
Az átadásra kerülő épület (Csongrád, Gyöngyvirág u. 5.) a szakellátáson kívül az alapellátás 
részére jelenleg is székhelyet biztosít 2 felnőtt háziorvosnak, 1 gyermek háziorvosnak, 3 
fogorvosnak és a védőnői szolgálatnak.  
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Átadás esetén gondoskodni kellene az épületben dolgozó egészségügyi alapellátók részére 
(kötelező önkormányzati feladat) a működésükhöz szükséges székhely biztosításáról.  
Jelenleg a szakellátó látja el az alapellátási tevékenységek közül a központi orvosi ügyelet 
működtetését is a járóbeteg szakellátás mellett. Átadás esetén az orvosi ügyelet további 
működtetéséről gondoskodni kellene az önkormányzatnak. 

A 2011-ben elindult jelenlegi konstrukcióban működtetett járóbeteg szakellátás szakmai 
színvonala és a szolgáltatás minősége emelkedett. A szakellátási területek, rendelések az 
ellátási igényeknek megfelelően kibővültek (új orvosok, rendelési időtartamok bővítése). Új 
speciális szakellátások kerültek bevezetésre, mely korábban csak más szolgáltatónál volt 
elérhető.  
Jelen működtetés során az irányítás, - figyelembe véve a helyi igényeket és specialitásokat - , 
az ellátást érintő döntések helyben történnek, mely gyors alkalmazkodást, rugalmas működést 
eredményez és biztosítja a folyamatos ellátást. A magasabb szintű egészségügyi ellátás 
biztosítása érdekében az önkormányzat további célkitűzései között fogalmazta meg a városi 
turizmus, ezen belül az egészségturizmus fejlesztését, melynek szakmai hátterét szintén a 
járóbeteg szakellátás biztosítja. 
Jelenleg a szakellátó csongrádi vállalkozásként együttműködik, szerződéses kapcsolatot tart 
fenn több más városi vállalkozással. Pl: a szakellátó térítéses foglalkozás-egészségügyi 
szolgáltatást, ill. alkalmassági szakellátást nyújt a térségi intézményeknek, szervezeteknek, 
vállalkozásoknak. Az ebből eredő bevételt a csongrádi ellátás fenntartására, javítására fordítja, 
míg másrészről a szakellátó veszi igénybe a csongrádi vállalkozások szolgáltatásait és 
termékeit. A járóbeteg szakellátó mint gazdasági társaság és közreműködője, bevételei után 
Csongrádon fizeti meg külön-külön a helyi adót (2012-ben 2,1 millió Ft).  

Állami átadás esetén a térítéses szakellátásból eredő bevétel is az állami szervezet kasszájába 
kerül, tehát kikerül a városból. A csongrádi vállalkozókkal való együttműködés megszűnhet 
(a közbeszerzéssel történő központi beszerzések miatt). A helyi adó fizetési kötelezettség is 
megszűnik az állami költségvetési intézménnyé alakulással. 

Személyi kérdések átszervezés esetén: Az állami átvételről rendelkező jogszabály szerint az 
állami tulajdonba való átvétellel a szakellátáshoz tartozó szerződések, megállapodások 
továbbra is érvényben maradnak azzal, hogy december 31-ig az állam nevében működtető 
szervezet azokat felbonthatja.  

A Korm. Határozat -1700/2012. (XII.29.) - szerint a minisztérium által irányított költségvetési 
intézményekben foglalkoztatott, közalkalmazotti jogviszonyban álló munkatársak esetében 
alkalmazni kell a törvény által elfogadott nyugdíjpolitikai elvet azok számára, akik betöltötték 
a rájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt. Csongrád esetében szervezeti átalakulás 
következtében 2 fő szakdolgozót és 8 szakorvost érintene a nyugdíjazás, akik a jelenlegi 
foglalkoztatási formában tovább dolgozhatnának.  

A szakrendelő jelenleg 31 fő alkalmazottal és 32 fő megbízási szerződéses munkavállalóval 
áll kapcsolatban, akik foglalkoztatása tulajdonosváltozás esetén bizonytalanná válhat. 

Az állam részére átadandó szakrendelőket szervezetileg a kórházakba integrálnák, és azok 
telephelyeiként működhetnének. Ezzel illetve az átadással kapcsolatosan mellékelem az 
előterjesztéshez a Magyar Járóbeteg Szakellátási Szövetség szakmai állásfoglalását. A 
Szövetség egyértelműen azt javasolja, hogy az önkormányzatok tartsák meg rendelőiket. 
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A járóbeteg szakellátás működtetésének fenntartása önkormányzati kiegészítő támogatást 
igényel.  
Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 256/2010./XII. 16./Ökt. 
Határozatában döntött a szakellátás költségeinek fedezetére nyújtott kiegészítő önkormányzati 
támogatás mértékéről és évenkénti változásáról.  
 
A határozat szerint 2013-ban 24 millió Ft, 2014-ben 21 millió Ft, 2015-ben 18 millió Ft 
támogatást biztosít a szakellátás fenntartására. 

A jelenlegi feladatellátó vállalta, hogy a támogatási igényének mértékét folyamatosan évről - 
évre csökkenteni fogja. A gazdasági társaság racionalizált működtetés kialakításával ennek e 
vállalásnak eleget tett.  
Az önkormányzati támogatás mértéke 2010.-ben és 2011.-ben   30-30 millió Ft volt, 2012.-
ben    27 millió Ft. 
A gazdasági társaság önkormányzati támogatás kérelme   2013. – ban  24 millió Ft. 

Csongrádon megvalósult a szolgáltatás szemléletű, betegközpontú ellátás kialakítása. 
Államosítás esetén lazulhat az együttműködés a szakellátó és az önkormányzat között, 
elveszítve ezzel a lakosság igényinek megfelelő betegellátást, melynek megvalósulása 
érdekében önkormányzatunk az elmúlt időszakban komoly erőfeszítéseket tett.  

Azzal a helyi önkormányzattal, amely döntése alapján 2013. április 30-át követően is 
gondoskodik a járóbeteg-szakellátási feladatok ellátásáról, az arról szóló – a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló törvény szerinti – megállapodást az állam nevében erre 
kijelölésre kerülő szerv 2013. április 30-ig fogja megkötni. 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat 
elfogadására. 

Határozati javaslat 
 

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a ,,Javaslat a járóbeteg 
szakellátási feladatok további működtetésére” tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
Csongrád Város Önkormányzata 2013. április 30.-a után is változatlan formában fenn kívánja 
tartani a járóbeteg szakellátás működtetését, folytatni kívánja a járóbeteg-szakellátási 
feladatokat. 

Felhívja a Polgármestert, hogy a döntésről legkésőbb 2013. február 15.-ig írásban tájékoztassa 
az Emberi Erőforrások Miniszterét. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Kőrösi Tibor polgármester 
                   
Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak:  
1. Képviselő-testület tagjai 
2. Egészségügyi és Szociális iroda és általa: 
3. az érintettek 
 
Csongrád, 2013. február 5. 
                                                                                       Dr. Kőrösi Tibor 
                                                                                           polgármester 



 


