
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 

8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. 

Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 

e-mail: varpalota@varpalota.hu 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S  
 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 

2013. február 11-i rendkívüli ülésére 

 

 

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges. 

 

 

 

 

Tárgy:  Döntés a járóbeteg szakellátási feladat 2013. április 30. utáni ellátása 

tekintetében 

 

 

Előterjesztő: Talabér Márta polgármester 
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 Bérczes Beáta Máténé dr. Ignácz Anita 

 jogi előadó jegyző 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

2012. december 17-i ülésén a Parlament elfogadta az egyes egészségügyi tárgyú törvények 

módosításáról szóló 2012. évi CCXII. törvényt. A jogszabály 4. fejezete tartalmazza az 

egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosításait, amelyet többek között a 

következőeknek megfelelően egészített ki: 

 

„244/D. § (1) Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi 

CCXII. törvénnyel megállapított 141. § (3) bekezdés l) pontja alapján az állam – az 

egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvényben (a 

továbbiakban: Eftv.) meghatározott – egészségügyi szakellátási kötelezettségét a (2) 

bekezdés szerinti járóbeteg-szakellátási feladatok tekintetében – a megyei 

önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi 

Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. 

törvény 79. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően – 2013. május 1-jétől gyakorolja, 

kivéve, ha a helyi önkormányzat az (5) bekezdés alapján úgy dönt, hogy 2013. április 

30. után is ellátja a (2) bekezdésben meghatározott járóbeteg-szakellátási feladatot. Az 

államnak – az Eftv.-ben meghatározott – egészségügyi szakellátási felelőssége ezen 

járóbeteg-szakellátások vonatkozásában 2013. január 1. és 2013. április 30. között is 

fennáll. 

 

(2) A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények 

és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. 

évi CLIV. törvény 79. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően az (1) bekezdésben 

meghatározott időpontig – a 152. § (3) bekezdése alapján – a tulajdonában és 

fenntartásában lévő, járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató 

működtetéséről, illetve a tulajdonában lévő, járóbeteg-szakellátási feladat ellátására 

szolgáló vagyonhoz kapcsolódó, közfinanszírozott járóbeteg-szakellátási feladatok (e § 

alkalmazásában együtt: járóbeteg-szakellátási feladat) ellátásáról való gondoskodás 

valamennyi helyi önkormányzatot terheli. Ez a járóbeteg-szakellátási feladat – az (1) 

bekezdésben, illetve a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei 

önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi 

intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 79. § (1) bekezdésében 

foglaltaktól eltérően – 2013. április 30. után az állam helyett továbbra is terheli azt a 

helyi önkormányzatot, amely az (5) bekezdés alapján úgy dönt, hogy 2013. április 30. 

után is ellátja a járóbeteg-szakellátási feladatot. 

 

(5) Az a helyi önkormányzat, amely a (2) bekezdés alapján a járóbeteg-szakellátási 

feladat ellátására kötelezett, 2013. február 15-éig – a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Mötv.) 

foglaltak szerint – köteles dönteni és az egészségügyért felelős minisztert tájékoztatni 

arról, hogy 2013. április 30-át követően folytatja-e a járóbeteg-szakellátási feladat 

ellátását. A helyi önkormányzat döntése csak a járóbeteg-szakellátási feladatai egészének 

átadására, illetve folytatására irányulhat. 

 

(6) Amennyiben a helyi önkormányzat az (5) bekezdésben foglaltakról az ott 

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. 
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(7) Az állam nevében a kormány által kijelölt szerv 2013. április 30-áig a Mötv. 10. § 

(3) bekezdése alapján megállapodást köt azzal a helyi önkormányzattal, amely az (5) 

bekezdés szerinti döntésével vállalta a járóbeteg-szakellátási feladat ellátásának 

2013. április 30. utáni folytatását. A megállapodás időtartamára, felmondására és egyéb 

okból történő megszűnésére vonatkozó szabályokat, valamint a megállapodással szembeni 

tartalmi és formai követelményeket és a megállapodás megkötésével kapcsolatos eljárási 

szabályokat a Kormány rendeletben állapítja meg. 

 

(8) Az a helyi önkormányzat, amely az (5) bekezdés szerinti nyilatkozatában foglaltaknak 

megfelelően vagy a (6) bekezdés alapján 2013. április 30-át követően már nem fogja 

ellátni a (2) bekezdésben meghatározott járóbeteg-szakellátási feladatot és a járóbeteg-

szakellátást nyújtó szolgáltatója egészségügyi alapellátási tevékenységet is végez, 2013. 

április 30-áig gondoskodik az alapellátási feladat és a járóbeteg-szakellátási feladat, 

valamint az ezen feladatokhoz kapcsolódó önkormányzati tulajdonban lévő egyes 

vagyonelemek elválasztásáról. 

 

(9) A (8) bekezdésben meghatározott kötelezettség teljesítéséhez szükséges és a járóbeteg-

szakellátási feladat 2013. április 30. utáni állam általi ellátását nem veszélyeztető – a 

kormány által kijelölt szerv által előzetesen engedélyezett – intézkedések kivételével az 

(5) bekezdés szerinti helyi önkormányzatot terhelő járóbeteg-szakellátási feladat ellátására 

szolgáló, a helyi önkormányzat tulajdonában, illetve a járóbeteg-szakellátási feladat 

ellátásában közreműködő – önkormányzati tulajdonú – egészségügyi szolgáltatója 

tulajdonában lévő vagyonelemek 2013. április 30-áig nem idegeníthetőek el, nem 

terhelhetőek meg, a gazdasági társaságok törzs-, illetve alaptőkéje nem csökkenthető, 

járóbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltató működési formája nem változtatható meg. 

 

(10) A (9) bekezdésben foglalt korlátozás alól kivételt képeznek azok a vagyonelemek, 

amelyeket érintő jogügyletekről a helyi önkormányzat e törvény hatálybalépését 

megelőzően már döntést hozott, és az abból befolyó bevételt a helyi önkormányzat a 2013. 

évi költségvetésében betervezte.” 

 

Az elmúlt év végén elfogadott jogszabály alapján az önkormányzatnak lehetősége van 

arra, hogy döntsön abban a kérdésben: 2013. április 30-át követően folytatja-e a 

járóbeteg-szakellátási feladat ellátását, ellenkező esetben a feladatellátást az állam veszi 

át. 

 

Az önkormányzat jelenleg a járóbeteg szakellátások egy részét a General Medicina 

Egészségügyi Szolgáltató Kft.-vel a 2000. december 28-án megkötött feladatátvállalási 

szerződés alapján területi kötelezettségvállalás keretében látja el. 

A fekvőbeteg ellátáshoz kapcsolódó (tehát a kórházban megvalósított) járóbeteg szakellátási 

feladatokat a 2012. évi XXXVIII. törvény erejénél fogva a Magyar Állam 2012. május 1-jével 

átvette már, nevében a fenntartói jogokat kijelölt központi intézete gyakorolja (GYEMSZI). 

 

Várpalota Város Önkormányzata nem tulajdonosa a járóbeteg-szakellátást nyújtó 

egészségügyi szolgáltatónak, azonban területi ellátási kötelezettséggel jelenleg feladatát 

képezi a járóbeteg szakellátás, amelyet feladat-ellátási szerződés keretében a General 

Medicina Egészségügyi Szolgáltató Kft.-vel láttat el. A Kft. a Tüdőgondozóban az ellátás 

biztosítása érdekében térítésmentesen használ egyes, az önkormányzat tulajdonát képező 

készülékeket. 
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A General Medicina Egészségügyi Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója, Dr. Dancsó Éva 

Mária önkormányzatunkhoz címzett személyes kérésében pontokba szedve felvázolta saját és 

kollégái álláspontját, a járóbeteg-szakellátás állam részére történő átadása, illetve a további 

önkormányzati fenntartása tekintetében. Igazgatónő levelét az előterjesztéshez mellékeltem. 

 

Az önkormányzat célja a település lakosai számára a lehető legmagasabb színvonalú 

járóbeteg-szakellátás helyben történő megvalósulása, mindezekre tekintettel Kérem a Tisztelt 

Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatása után az előterjesztésben leírtakat 

mérlegelve döntsenek a határozati javaslat A., vagy B. változatának elfogadásáról! 

 

 

 

Várpalota,  2013. február 8. 

 

 

Talabér Márta 

polgármester 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 

8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. 

Tel: 592-660. Pf.: 76. fax: 592-676 

e-mail: várpalota@varpalota.hu 

 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. február 11-i ülésén a következő 

határozatot hozta: 

 

 

…/2013. (II. 11.) képviselő-testületi határozat:  

 

A. változat: 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a járóbeteg-szakellátási feladatokkal 

összefüggő kérdésekről szóló előterjesztést megtárgyalta. 

 

A képviselő-testület úgy dönt – figyelemmel az önkormányzat által meghatározott célokra, és 

az ennek megvalósítása érdekében a General Medicina Egészségügyi Szolgáltató Kft.-vel 

hatályban lévő feladatátvállalási szerződésben foglaltakra, – hogy a járóbeteg-szakellátási 

feladatot 2013. április 30. napja után is ellátja. 

 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat mellékletét képező nyilatkozat 

aláírására, továbbá arra, hogy a nyilatkozat megküldésével 2013. február 15. napjáig 

tájékoztassa az egészségügyért felelős minisztert arról, hogy Várpalota Város Önkormányzata 

a járóbeteg-szakellátást 2013. április 30-át követően is a General Medicina Egészségügyi 

Szolgáltató Kft.-vel kötött feladatátvállalási szerződések alapján ellátja. 

 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a járóbeteg-szakellátási feladatok 2013. 

április 30. napját követő ellátásával kapcsolatos megállapodás tervezetét terjessze a képviselő-

testület elé. 

mailto:várpalota@varpalota.hu
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Határidő: a döntésről szóló nyilatkozat megküldésére: 2013. február 15. 

a járóbeteg-szakellátási megállapodás tervezetének előterjesztésére: 

2013. április 30. 

Felelős: Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Járási Melinda egészségügyi, szociális, 

és esélyegyenlőségi referens 

 

 

B. változat: 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Várpalota Város 

Önkormányzata 2013. április 30-át követően nem kívánja ellátni a járóbeteg-szakellátási 

feladatot. 

 

A Képviselő testület felkéri a város polgármesterét, hogy a járóbeteg-szakellátási feladat 

ellátásának állam részére történő átadását eredményező döntésről az egészségügyért felelős 

minisztert tájékoztassa. 

 

Határidő: a döntésről szóló tájékoztatás megküldésére: 2013. február 15. 

Felelős: Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Járási Melinda egészségügyi, szociális, 

és esélyegyenlőségi referens 

 

Várpalota,  2013. február 11. 

 

 Talabér Márta Máténé dr. Ignácz Anita 

 polgármester jegyző 

 

 



VÁRPALOTA VÁROS POLGÁRMESTERE  
 

 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. 
 (88) 592-672  (88) 592-676 

 
Internet: www.varpalota.hu 

e-mail: polgarmester@varpalota.hu 
 

 

Balog Zoltán miniszter részére 

Emberi Erőforrások Minisztériuma 

 

Budapest  

Szalay u. 10-14. 

 

 

 

Tisztelt Miniszter Úr! 

 

Alulírott Talabér Márta polgármester, Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

felhatalmazása alapján az alábbi 

 

nyi la tkozatot  

teszem: 

 

Hivatkozással az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 244/D. § (5) bekezdésére 

tájékoztatom, hogy Várpalota Város Önkormányzata a járóbeteg-szakellátási feladatok ellátására 

hosszú távú egészségügyi szolgáltatási szerződést kötött a General Medicina Egészségügyi 

Szolgáltató Kft-vel. A járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónak az önkormányzat 

nem tulajdonosa, azonban tulajdonosa olyan vagyontárgynak, amelyet az egészségügyi szolgáltató 

használ közfinanszírozott járóbeteg-szakellátási feladat ellátásához. 

Várpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 11. napján megtartott 

ülésén a …/2013. (II. 11.) határozatával úgy döntött, hogy a járóbeteg-szakellátási feladatokat 

2013. április 30. napját követően is a hatályban lévő, General Medicina Egészségügyi Szolgáltató 

Kft-vel megkötött feladatátvállalási szerződés alapján egyes, az önkormányzat tulajdonában lévő 

eszközökkel, a Kft. tulajdonában lévő ingatlanokban ellátja. 

Felhatalmazást kaptam a Képviselő-testülettől, hogy tájékoztassam Tisztelt Miniszter Urat a fenti 

döntésről, melynek értelmében Várpalota Város Önkormányzata 2013. április 30. napja után is 

folytatja a járóbeteg-szakellátási feladatok ellátását. 

 

Kérem Tisztelt Miniszter Urat fentiek szíves tudomásulvételére! 

 

Kérem továbbá Tisztelt Miniszter Urat, hogy az 1997. évi CLIV. törvény 244/D. § (7) bekezdése 

szerint, a megkötendő megállapodást Önkormányzatunk részére megküldeni szíveskedjen. 

 

 

Várpalota ,  2013. február … 

 

Tisztelettel: 

 

Talabér Márta 

polgármester 

Melléklet:…/2013. (II. 11.) kt. határozat 

 

http://www.varpalota/
mailto:leszkovszki.tibor@varpalota.hu
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