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Elıterjesztés 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
2013. január 31-i ülésére 

 
 
Tárgy: A járóbeteg-szakellátási feladatok 2013. május 1. 

napjától történı biztosítása 
Iktatószám: I/1079/2/2013. 
 
 Tisztelt Képviselı-testület! 
 

Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXII. törvény 49.§-a 
kiegészítette az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvényt (továbbiakban: Eütv.), melynek 
244/D. §-a 2012. december 28. napján lépett hatályba. Az Eütv. hivatkozott szakasza a járóbeteg-
szakellátási feladatok további ellátására vonatkozóan állapít meg szabályokat. A módosítás 
alapján a járó-beteg szakellátási feladatokat is ellátó önkormányzatoknak 2013. február 15. 
napjáig kell dönteniük, és az egészségügyért felelıs minisztert tájékoztatniuk arról, hogy 
2013. április 30-át követıen folytatják-e a járóbeteg-szakellátási feladat ellátását. A helyi 
önkormányzat döntése csak a járóbeteg-szakellátási feladatai egészének átadására, illetve 
folytatására irányulhat. Ez esetünkben az alábbi szakrendeléseket érinti. reumatológia, fizioterápia 
és gyógytorna, szemészet, nıgyógyászat, kardiológia, bırgyógyászat, pszichiátria, és diagnosztikai 
tevékenységként J0-ás laboratórium (mintavételi hely). 

 
Amennyiben az önkormányzat a fentiekben meghatározott határidın belül nem dönt, vagy 

döntésérıl nem tájékoztatja a minisztert, úgy kell tekinteni, hogy a helyi önkormányzat 
nem kívánja 2013. május 1-jét követıen a feladatot ellátni. 

 
 Amennyiben a helyi önkormányzat a feladatok ellátást nem vállalja úgy 2013. május 1. 

napjával kerül sor a járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató, illetve az annak 
teljesítését szolgáló vagyonnak a járóbeteg-szakellátási feladat állam általi teljesítése 
érdekében a helyi önkormányzattól az állam általi átvételre. A feladatnak az ellátását 
közvetlenül szolgáló és ahhoz szükséges vagyonelem tulajdonjoga ingyenesen kerül 
átruházásra. Ebben az esetben - mivel az intézmény alapellátási tevékenységet is végez -, 2013. 
április 30-áig gondoskodnia kell az önkormányzatnak az alapellátási feladat és a járóbeteg-
szakellátási feladat, valamint az ezen feladatokhoz kapcsolódó önkormányzati tulajdonban 
lévı egyes vagyonelemek elválasztásáról. 

 
Az Eütv. 244/D. §-ának részletes szabályairól az alábbiakban adok tájékoztatást: 

 
- Az (1) bekezdés szerint: Az Eütv. 141. § (3) bekezdés l) pontja alapján az állam - az 

egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérıl szóló 2006. évi CXXXII. törvényben (a 
továbbiakban: Eftv.) meghatározott - egészségügyi szakellátási kötelezettségét a (2) 
bekezdés szerinti járóbeteg-szakellátási feladatok tekintetében - 2013. május 1-jétıl 
gyakorolja, kivéve, ha a helyi önkormányzat az (5) bekezdés alapján úgy dönt, hogy 
2013. április 30-a után is ellátja a (2) bekezdésben meghatározott járóbeteg-
szakellátási feladatot. Az államnak - az Eftv.-ben meghatározott - egészségügyi 
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szakellátási felelıssége ezen járóbeteg-szakellátások vonatkozásában 2013. január 1. és 
2013. április 30. között is fennáll. 

 
- A (2) bekezdés az alábbiakról rendelkezik: az (1) bekezdésben meghatározott idıpontig 

– az Eütv. 152. § (3) bekezdése alapján - a tulajdonában és fenntartásában lévı, 
járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató mőködtetésérıl, illetve a 
tulajdonában lévı, járóbeteg-szakellátási feladat ellátására szolgáló vagyonhoz 
kapcsolódó, közfinanszírozott járóbeteg-szakellátási feladatok ellátásáról való 
gondoskodás valamennyi helyi önkormányzatot terheli. Ez a járóbeteg-szakellátási 
feladat 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. 

 
- A (3) bekezdés az alábbiakat tartalmazza: 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 idıpontban kerül - a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 
14. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen - a helyi önkormányzattól az állam 
által átvételre, ide nem értve az Eftv. 2. § (2b) bekezdésében megállapított esetet. A 
nemzeti vagyonról szóló törvény 14. § (1) bekezdése alapján: Amennyiben törvény a helyi 
önkormányzat feladatát más helyi önkormányzat feladataként vagy állami feladatként, 
illetve állami feladatot helyi önkormányzat feladataként állapít meg, a feladat ellátását 
közvetlenül szolgáló és ahhoz szükséges helyi önkormányzati, illetve állami vagyonnak a 
feladatot átvevı részére történı tulajdonba adása nyilvántartási értéken való átvezetéssel, 
ingyenesen történik. Ez a rendelkezés arra az esetre is vonatkozik, ha az állam vagy az 
önkormányzat a közfeladat részét képezı feladatot ad át, és ennek a feladatnak az 
ellátását közvetlenül szolgáló és ahhoz szükséges vagyonelem tulajdonjoga kerül 
ingyenesen átruházásra. 

 
- A (4) bekezdés az alábbiakat foglalja magába: A tulajdonjognak és a fenntartói jognak a 

(3) bekezdés alapján az államra történı átszállása nem érinti az állami tulajdonba került 
egészségügyi szolgáltató területi ellátási kötelezettségét, a meglévı lekötött kapacitásai 
mértékét és szakmai összetételét, valamint az érvényes finanszírozási szerzıdése szerinti 
finanszírozásra való jogosultságát, továbbá az átvett feladathoz kapcsolódó közremőködıi 
szerzıdések, egészségügyi ellátási szerzıdések, illetve megállapodások és az ezekhez 
kapcsolódó vagyonkezelési szerzıdések érvényességét. A tulajdonjog átszállására 
tekintettel a kormány által kijelölt szerv 2013. december 31-éig felmondhatja - az azokban 
meghatározott feltételektıl és az Eftv. 2/E. § (1) bekezdésétıl eltérıen - a szerzıdéseket és 
megállapodásokat azzal, hogy a felmondási idı nem lehet rövidebb 60 napnál. 

 
- Az (5) bekezdés alapján: 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 felelıs 
minisztert tájékoztatni arról, hogy 2013. április 30-át követıen folytatja-e a 
járóbeteg-szakellátási feladat ellátását. A helyi önkormányzat döntése csak a 
járóbeteg-szakellátási feladatai egészének átadására, illetve folytatására irányulhat. 
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- A (6) bekezdés az alábbiakat fogalmazza meg: Amennyiben a helyi önkormányzat az (5) 

bekezdésben foglaltakról az ott meghatározott határidın belül nem dönt, vagy döntésérıl 
nem tájékoztatja a minisztert, úgy kell tekinteni, hogy a helyi önkormányzat nem kívánja 
2013. május 1-jét követıen a feladatot ellátni. 

 
- A (7) bekezdés értelmében: Az állam nevében a kormány által kijelölt szerv 2013. 

április 30-áig a Mötv. 10. § (3) bekezdése alapján – a helyi önkormányzat az állammal 
kötött külön megállapodás alapján elláthat állami feladatokat, mely megállapodásban 
rendelkezni kell a feladatellátás finanszírozásáról - megállapodást köt azzal a helyi 
önkormányzattal, amely az (5) bekezdés szerinti döntésével vállalta a járóbeteg-
szakellátási feladat ellátásának 2013. április 30. utáni folytatását.  

 
- A (8) bekezdés alapján: Az a helyi önkormányzat, amely az (5) bekezdés szerinti 

nyilatkozatában foglaltaknak megfelelıen vagy a (6) bekezdés alapján 2013. április 30-át 
követıen 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 lévı egyes vagyonelemek elválasztásáról. 

 
- (9) bekezdés értelmében: A (8) bekezdésben meghatározott kötelezettség teljesítéséhez 

szükséges és a járóbeteg-szakellátási feladat 2013. április 30. utáni állam általi ellátását 
nem veszélyeztetı - a kormány által kijelölt szerv által elızetesen engedélyezett - 
intézkedések kivételével az (5) bekezdés szerinti helyi önkormányzatot terhelı járóbeteg-
szakellátási feladat ellátására szolgáló, a helyi önkormányzat tulajdonában, illetve a 
járóbeteg-szakellátási feladat ellátásában közremőködı - önkormányzati tulajdonú - 
egészségügyi szolgáltatója tulajdonában lévı vagyonelemek 2013. április 30-áig nem 
idegeníthetıek el, nem terhelhetıek meg, a gazdasági társaságok törzs-, illetve 
alaptıkéje nem csökkenthetı, járóbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltató mőködési 
formája nem változtatható meg.  

 
- (10) bekezdés: A (9) bekezdésben foglalt korlátozás alól kivételt képeznek azok a 

vagyonelemek, amelyeket érintı jogügyletekrıl a helyi önkormányzat e törvény 
hatálybalépését megelızıen már döntést hozott, és az abból befolyó bevételt a helyi 
önkormányzat a 2013. évi költségvetésében betervezte. 

 
Az Eütv. fentiekben ismertetett módosítása felelısségteljes döntés meghozatala elé állítja az 

önkormányzatokat. A döntés meghozatala elıtt az alábbiakban megfogalmazottak átgondolására, 
megvitatására kérem tisztelt képviselı társaimat: 

 
- Az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény számtalan szakellátási feladatot 

lát el. (reumatológia, fizioterápia és gyógytorna, szemészet, nıgyógyászat, kardiológia, 
bırgyógyászat, pszichiátria szakrendelések, diagnosztikai tevékenységként J0-ás 
laboratóriumot - mintavételi helyet- mőködtet). Ezek az ellátások a településünkön élık 
érdekeit szolgálják, sok esetben nem kell Kecskemétre utazniuk, és hosszú várakozási 
idıtıl kíméli meg a betegeket. Az intézmény betegforgalmi adatai is jól mutatják, hogy 
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évrıl-évre nı az ellátásokat igénybe vevık száma. A 2012. évi adatok szerint a szemészeti 
ellátást 3798 fı, a nıgyógyászati ellátást 2305 fı, a reumatológiai szakrendelést 1151 fı, a 
fizioterápia és gyógytorna szolgáltatást 6991 fı, a bırgyógyászati szakrendelést 1031 fı, a 
kardiológiai szakrendelést 518 fı, a pszichiátriai szakrendelést 729 fı vette igénybe, s 
kiemelkedıen magas a vérvételi helyen megjelenık száma, 11973 fı. 

 
- Lajosmizse Város Önkormányzata 2008. évben a DAOP-2007-4.1.1. kódjelő, az 

„Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése,/ a Kistérségi járó beteg szakellátó központok 
fejlesztése, alap- járó-beteg szakellátás korszerősítése” címő pályázati felhívásra a 
Lajosmizsei Egészségház infrastrukturális fejlesztése, kialakítása elnevezéssel pályázatot 
nyújtott be. A sikeres pályázat útján elnyert támogatás összege 39 231 593.- Ft. Ennek 
keretében kezdhették meg mőködésüket a bırgyógyászat, a kardiológia, pszichiátria 
szakrendelések, valamint az otthoni szakápolás. Ennek a pályázatnak a keretében számos 
gép- és mőszer került beszerzésre, melyet jól mutat az, hogy míg 2009. évben a feladatokat 
szolgáló gép- mőszerek, berendezések nettó értéke 4 272 eFt volt, addig 2010. évben 
22 299 eFt-ra növekedett. A pályázat fenntartási idıszakban van, ennek vége 2015. január 
29. napja. Amennyiben a járó-beteg szakellátási feladatot 2013. április 30-a után nem 
látjuk el, az jelentıs visszafizetési kötelezettséggel járhat. Erre vonatkozóan állásfoglalást 
kértünk a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt-tıl. 

 
- Amennyiben nem látjuk el a már korábban említett feladatokat, úgy 2013. április 30-ig 

gondoskodnunk kell az alapellátási feladat és a járó-beteg szakellátási feladat, valamint az 
ezen feladatokhoz kapcsolódó önkormányzati tulajdonban lévı egyes vagyonelemek 
elválasztásáról.    

 
- Az Eütv-ben, valamint a nemzeti vagyonról szóló törvényben foglaltakat 

figyelembevételével a feladat átadás az állam részére tulajdonjogot és fenntartói jogokat 
egyaránt keletkeztet. Kérdésként merül fel, hogy ez mennyiben befolyásolja a KEOP-
5.5.0/B azonosító számú, „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás 
hasznosítással kombinálva” címő pályázati konstrukcióra benyújtani kívánt pályázatunkat. 
A pályázattal összefüggı feladatok ellátásával megbízott Goodvill Consulting Kft. 
véleménye fentiekkel kapcsolatosan várhatóan rendelkezésünkre áll.  

 
- Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete a járó-beteg 

szakellátásokra vonatkozóan elkészíti a feladat ellátással összefüggésben felmerülı 
kiadásokra és bevételekre vonatkozó tájékoztatását, mely a Bizottsági üléseken és a 
Képviselı-testület ülésén kerül kiosztásra. 

 
 
Megítélésem szerint megalapozott döntést az állásfoglalás, tájékoztatás megérkezését követıen és 
a költségvetési kiadások és bevételének ismeretében tudunk hozni, ezért javaslom, hogy 
döntésünket a februári Képviselı-testületi ülésünkön hozzuk meg. 
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Határozat-tervezet 
 
 

……../2013.(……) ÖH 
A járóbeteg-szakellátási feladatok  
2013. május 1. napjától történı biztosítása 
 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a járóbeteg-szakellátási feladatok  
2013. május 1. napjától történı biztosításának módjáról 2013. februári ülésén dönt. 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2013. január 31. 
 

 
Lajosmizse,2013. január 25. 
 
 
       Basky András sk. 
       polgármester 
 
 

 


