
 

 
 

Csanytelek Község Önkormányzata  Csanytelek Község Önkormányzata 
                        Polgármesterétől                          J e g y z ő j é t ő l  

 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; 
E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.hu 

 
448/2013. 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
2013. februári ülésére 

 
Tárgy: Járó-beteg szakellátási feladatok működéséhez kiegészítő támogatás biztosítása 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Ezen előterjesztéshez csatolt – Csongrád Város Önkormányzata Polgármestere és a Csongrádi Kistérség 
Többcélú Társulása Elnöke által a Képviselő-testület és a Társulás 2013. februári ülésére benyújtott – 
előterjesztések betekintést engednek a Csongrád Város Önkormányzata vagyonába tartozó (a feladat ellátását 
biztosító ingó- és ingatlan tulajdonviszonyaiba) a működés személyi, tárgyi feltételeit a 100 %-os tulajdonában 
lévő Dr. Szarka Ödön Kistérségi Egészségügyi Szakrendelő (Csongrád, Gyöngyvirág u. 5.) mint feladatellátó  
tevékenységébe, amelyet a Kistérségi Járó-beteg Kft közreműködésével nyújt.  

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete több határozatában is döntött a szakrendelő 
működéséhez kiegészítő támogatás nyújtásáról, melyben 2013. évre 24 millió forintot irányozott elő a város 
költségvetésében, a feladat ellátására, mint az OEP által a központi költségvetésből finanszírozott járó-beteg 
szakrendelés területi ellátási kötelezettsége után  megállapított feladatfinanszírozási összegből  hiányzó forrást.  

A kistérségi járó-beteg szakrendelés ellátási területe: Csongrád, Csanytelek, Felgyő és Tömörkény lakossága, akik, mint a 
kötelező egészségbiztosítás terhére magyar biztosítással (érvényes TAJ számmal) rendelkező betegek, a 
vonatkozó hatályos jogszabályban rögzített rendeléseket háziorvosi beutalóval vehetik igénybe térítésmentesen, 
mivel azt az OEP a központi költségvetés terhére, feladatellátásnak megfelelően finanszírozza.  

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi XLXXXIX törvény (Mötv.) 13. § (1) bekezdés 4.) 
pontja értelmében az önkormányzat kötelező közfeladata az egészségügyi alapellátás, melybe a szakellátás nem 
tartozik bele, ezért a nem kötelező feladatra finanszírozás lehívására nem jogosult önkormányzatunk, az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) fedezetet nem biztosít, mivel az Mötv. 117. §-a 
közszolgáltatási szintnek megfelelő támogatás nyújtását rendeli el. Minden olyan feladatot, amelyet törvény 
nem minősít kötelező közfeladatnak, azt önként vállalt feladatként kell az önkormányzat költségvetésében 
bevételi és kiadási előirányzatként rögzíteni, saját bevételéből arra fedezetet nyújtani.  

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) 
Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése rögzíti az önkormányzat saját bevételének minősülő tételeket, így többek között 
nevesítve a helyi adóból, az önkormányzat vagyonának értékesítéséből, hasznosításából származó bevételeket.  

Tekintettel arra, hogy önkormányzatunk kötelező közfeladatai közé nem tartozik a járó-beteg 
szakellátás, így nincs jogosítványa arra, hogy kiegészítő állami támogatás iránt kérelmet nyújtson be 
az illetékes minisztériumhoz, annál is inkább, mivel az önkormányzat kötelező feladataira sem nyújt 
fedezetet a központi költségvetésből feladat finanszírozás címén nyújtott állami támogatás, ezért saját 
jogon is kiegészítő állami támogatás pályázat benyújtására kényszerül. 

A Képviselő-testület megalapozott döntése alátámasztásaként kezdeményezzük, hogy a feladatellátó által 
készített: 

- hatásvizsgálaton, költségelemzésen alapuló járó-beteg szakellátás működéséről, az Mötv. és a nemzeti 
vagyonról szóló törvényben rögzített önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályainak való 
megfeleléséről,  

  



 

 
 

- a járó-beteg szakellátás, mint önkormányzati közfeladat ellátásának (2011.-2013. évek bontásában) az 
OEP általi finanszírozása alakulásáról,  

- a feladatellátás során keletkezett működési forráshiány okairól 
szóló előterjesztést a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulási Tanácsának, melynek tagönkormányzatai, a 
2013. évi  költségvetésüknek ismeretében tudnak felelős döntést hozni Csongrád Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete által tulajdonolt feladat ellátó működéséhez nyújtandó kiegészítő pénzügyi forrás 
biztosításáról.  

Javasoljuk a feladatellátó számára, hogy az Mötv. 118. § (5)-(6) bekezdésére hivatkozva a Belügyminisztérium 
által tárgyra vonatkozó pályázati eljárásban vegyen részt a járó-beteg szakellátás működőképessége megőrzése 
érdekében és az állam által prioritásként kezelt egészségügyi szakellátás finanszírozására igényeljen kiegészítő 
állami támogatást. 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Javasoljuk tárgyi előterjesztés és az ahhoz csatolt rendelet-tervezet és határozati javaslat véleményezését és 
változtatás nélküli elfogadását. 
 
Csanytelek, 2013. február 13. 

Tisztelettel: 
 
 
 
 
 Forgó Henrik        Kató Pálné 
 polgármester           jegyző 
 
 
 
 
…./2013 (… … ... ) Ökt határozat 
 
Tárgy:  Járó-beteg szakellátási feladatok működéséhez kiegészítő támogatás biztosítása 

Határozati javaslat 
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta ezen előterjesztéshez csatolt Csongrád 
Város Önkormányzata Képviselő-testülete és a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa Elnöke által 
kiadott tárgyi előterjesztésben foglaltakat és döntését az alábbiakban rögzíti: 
 
1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4.) pontjában írt egészségügyi alapfeladat, mint közfeladat 
ellátására kötelezett a járó-beteg szakellátás nem tartozik közfeladatai sorába, így annak feladat ellátáshoz való 
támogatás biztosítása önként vállalt feladatnak minősül, melyhez az önkormányzat 2013. évi költségvetésében 
saját bevétele nem áll rendelkezésre olyan nagyságrendben, amelyből kiegészítő támogatást biztosítani 
tudna.  

2.)  Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete javasolja a feladatellátó számára, hogy az Mötv. 
118. § (5)-(6) bekezdésére hivatkozva a Belügyminisztérium által tárgyra vonatkozó pályázati eljárásban 
vegyen részt a járó-beteg szakellátás működőképessége megőrzése érdekében és az állam által prioritásként 
kezelt egészségügyi szakellátás finanszírozására igényeljen kiegészítő állami támogatást. 

3.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete kezdeményezzük, hogy a feladatellátó által 
készített: 



 

 
 

- hatásvizsgálaton, költségelemzésen alapuló járó-beteg szakellátás működéséről, az Mötv. és a nemzeti 
vagyonról szóló törvényben rögzített önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályainak való 
megfeleléséről,  

- a járó-beteg szakellátás, mint önkormányzati közfeladat ellátásának (2011.-2013. évek bontásában) az 
OEP általi finanszírozása alakulásáról,  

- a feladatellátás során keletkezett működési forráshiány okairól 
szóló előterjesztést a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulási Tanácsának, melynek tagönkormányzatai, a 
2013. évi  költségvetésüknek ismeretében tudnak felelős döntést hozni Csongrád Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete által tulajdonolt feladatellátó működéséhez nyújtandó kiegészítő pénzügyi forrás 
biztosításáról.        

Határozatról értesítést kap: 
- Csongrád Város Önkormányzata Polgármestere (Csongrád) 
- Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Elnöke és Munkaszervezet Vezetője (Csongrád) 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 


