
A 3. napirendi ponthoz 

Előterjesztés  
 
Napirend: Járó-beteg szakellátásról vállalásának lehetőségéről döntés  
 
Előterjesztő:   a polgármester  
 
Előzmények:   - 
 
Határozat - tervezet: az előterjesztés melléklete  
 

I. A téma ismertetése:  
 
A Lét-A-Med Zrt. járóbeteg szakellátó központban lévő tulajdonrészünkről kell döntenünk 
2013. február 15. napjáig.  
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényt tavaly decemberben módosították, és 
kiegészítették egy 244/D. §-al amely az alábbiakat tartalmazza:  
 

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. 

(3) A (2) bekezdés szerinti járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató, illetve a (2) bekezdésben meghatározott vagyon a 
járóbeteg-szakellátási feladat állam általi teljesítése érdekében az (1) bekezdésben meghatározott időpontban kerül - a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - a helyi önkormányzattól az állam által átvételre, 
ide nem értve az Eftv. 2. § (2b) bekezdésében megállapított esetet. 

(4) A tulajdonjognak és a fenntartói jognak a (3) bekezdés alapján az államra történő átszállása nem érinti az állami tulajdonba 
került egészségügyi szolgáltató területi ellátási kötelezettségét, a meglévő lekötött kapacitásai mértékét és szakmai összetételét, valamint az 
érvényes finanszírozási szerződése szerinti finanszírozásra való jogosultságát, továbbá az átvett feladathoz kapcsolódó közreműködői 
szerződések, egészségügyi ellátási szerződések, illetve megállapodások és az ezekhez kapcsolódó vagyonkezelési szerződések érvényességét. 
A tulajdonjog átszállására tekintettel a kormány által kijelölt szerv 2013. december 31-éig felmondhatja - az azokban meghatározott 
feltételektől és az Eftv. 2/E. § (1) bekezdésétől eltérően - a szerződéseket és megállapodásokat azzal, hogy a felmondási idő nem lehet 
rövidebb 60 napnál. 

(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. 

(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 egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényt 152. §-a az alábbiakat tartalmazza (a 244/D. §-
ban hivatkozott szakasz):  
 

152. § (1) A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik: 
a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, 
b) a fogorvosi alapellátásról, 
c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, 
d) a védőnői ellátásról, 
e) az iskola-egészségügyi ellátásról. 
(2) A települési önkormányzat képviselő-testülete - a kormányrendelet szerinti praxiskezelő által megadott szempontokat figyelembe 

véve - megállapítja és kialakítja az egészségügyi alapellátások körzeteit. Több településre is kiterjedő ellátás esetén a körzet székhelyét az 
érintett települési önkormányzatok egyetértésben állapítják meg. 

(3) 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. 

(4) Az egészségügyi államigazgatási szerv a (2) bekezdés szerinti alapellátási körzetekről - a települési önkormányzat tájékoztatása 
alapján - nyilvántartást vezet. 
 
Valamennyi bekezdés fontos információt tartalmaz, kérek mindenkit, hogy alaposan olvassa át. Annyiról van szól, 
hogy az az önkormányzat, ak 2013. Február 15. –ig nem dönt a fent leírtakról, akkor a járóbeteg szakellátási feladatok 
automatikusan, a törvény erejénél fogva az állam feladatává válik, kivéve akkor, ha február 15.-ig a Képviselő - 
Testület  úgy dönt, hogy vállalja ezen feladatokat.  
 
Minden képviselő tudja, hogy sok millió forinttal kellett már kiegészítenünk a Zrt. gazdálkodását ahhoz, hogy 
működni tudjon, az idén év eleji indulás is nagyon kétséges volt.  
 
Tulajdonrészünk van a Zrt.-ben, valamint ugye 5 éves fenntartási kötelezettség, mivel EU-s projekt keretében 
valósult meg a beruházás.  
 

 
II. Alkalmazott jogszabályok:  

1. A téma ismertetésében megjelölt.  
 

III. A döntés anyagi kihatása:  
Nem ismert, hogy az EU felé az önkormányzatnak lenne-e visszafizetési kötelezettsége, ha 
nem vállalja a járóbeteg-szakellátó központ 5 éves fenntartását.  

 
IV. Határozat-tervezet:  

Monostorpályi Község Önkormányzat 
Képviselő-Testületének 

…/2013. (…) számú 



Határozata 
 
A Képviselő - Testület   

„A” változat  
 

1. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 244/D. §-a alapján a Lét-A-Med Zrt. 

(továbbiakban: Zrt.) egyik tulajdonosaként úgy nyilatkozik, hogy a járóbeteg szakellátási 

feladatokat nem tudja ellátni, mivel eddig a Zrt. működéséhez folyamatosan az 

önkormányzat költségvetéséből hozzá kellett járulni. Nem látja az önkormányzat a 

jelenlegi Zrt. vezetésben és a gazdálkodásukban a hatékonyságot, valamint azt, hogy 

mindent megtesznek azért, hogy a Zrt. gazdaságosan működjön és úgy, hogy az 

önkormányzatnak ne kelljen folyamatosan finanszírozni.  
 

2. Csak akkor adja át az államnak a járóbeteg-szakellátási feladatot az 1. pont tekintetében és 

az abban foglaltaknak megfelelően, ha az állam garantálja és biztosítja azt, hogy a Zrt. 

működtetésében megvalósuló járóbeteg-szakellátási feladatok elvégzéséhez megnyert és 

az EU-s támogatásból megvalósított beruházás előírt fenntartása miatt az 

önkormányzatnak nem keletkezik sem az állam, sem pedig az EU felé visszafizetési 

kötelezettsége.  
 

3. Felkéri a polgármestert, hogy az egészségügyért felelős minisztert a döntésről tájékoztassa.  

Felelős: a polgármester  

Határidő: 2013. február 15.   

„B” változat  
 

1. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 244/D. §-a alapján a Lét-A-Med Zrt. 

(továbbiakban: Zrt.) egyik tulajdonosaként úgy nyilatkozik, hogy a járóbeteg szakellátási 

feladatokat vállalja.  
 

2. Felkéri a polgármestert, hogy az egészségügyért felelős minisztert a döntésről tájékoztassa.  

Felelős: a polgármester  

Határidő: 2013. február 15.   

 

Fent leírtakat figyelembe véve kérem a Tisztelt Képviselő-Testületet, hogy a határozat – 
tervezetet („A” vagy „B” változat közül az egyiket) elfogadni szíveskedjen.  

 
(a határozat – tervezet elfogadása minősített többséget igényel.). 

 
 
Monostorpályi, 2013. február 7. 
 
 

Tisztelettel:  
 

Szabó József sk.  
polgármester  


