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Előterjesztés 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2010. november 24-i ülésére 

 
Tárgy: Feladatellátás (laboratóriumi szakellátás) átadása 
  a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat részére 
 
 
 Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv) 70. § (1) b.) 

pontja alapján a megyei önkormányzat kötelező feladatként gondoskodik az alapellátást 
meghaladó egészségügyi szakellátásról. Az Ötv 115. § (5) bekezdése alapján: „Ha a települési 
önkormányzat képviselő-testülete a 70. § (1) bekezdésében foglalt feladatok ellátását nem vállalja, 
az erről szóló döntését a megválasztását követő 6 hónapon belül az érintett megyei önkormányzat 
közgyűlésével közli. E döntés a települési önkormányzat megbízatásáig szól. Törvény vagy 
megállapodás eltérő rendelkezése hiányában a feladat átadásának időpontja a települési 
önkormányzat döntését követő év január 1. napja.” 

 
Az előző Képviselő-testület 205/2006. (XII. 13.) határozatával döntött a feladatellátás átadásáról. 
Ennek megfelelően Lajosmizse Város Önkormányzata és a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 
között megállapodás jött létre, mely tartalmazta a felek kötelezettségeit. 
 
1.) Feladatátvevő vállalta, hogy a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórházán keresztül  

- a feladatátadó által beküldött vérminták vizsgálatát a Kórház Központi Laboratóriumában 
elvégzi, 

- a vizsgálat elvégzését (a Kórház) a Bács-Kiskun Megyei Egészségbiztosítási Pénztár felé 
jelenti, 

- az előző napi véreredmények online visszajuttatását a vér vételének helyére. 
 
2.) A feladatátadó a helyi lakosság zavartalan ellátása érdekében vállalta: 

- a vérvételi hely zavartalan működtetéséhez szükséges asszisztensek saját költségen történő 
foglalkoztatását, 

- a vérvételi helyiség, a vérvételhez szükséges eszközök – reagensek – és magának a vérvételi 
helyiség üzemeltetésével kapcsolatos valamennyi költség (fűtés, világítás, takarítás, telefon 
stb.) viselését. 

A feladatátadó a szakmai feladatok ellátása körében vállalta: 
- a zárt rendszerben történő vérvételt, 
- a levett minták előkészítését, 
- a vérvétellel kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátását ambuláns lapok kitöltésével, 
- hogy a vérvételi helyen található laboratóriumi eszközöket az önkormányzat tulajdonában 

tartja, azok pótlásáról és karbantartásáról maga gondoskodik, 
- hogy a vérvételi helyen levett mintáknak, illetve az elkészített leleteknek a Bács-Kiskun 

Megyei Önkormányzat Kórháza Központi Laboratóriumába történő be- és visszaszállításáról 
saját költségviselés mellett gondoskodik. 

 
Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimum feltételekről szóló 
60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet (továbbiakban: rendelet) figyelembevételével a 
laboratóriumok besorolása alapján Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, 
Gyermekjóléti és Szociális Intézményében működő ún. „vérvételi hely” J0-ás mintavételi helynek 
minősül, mely a rendeletben meghatározott valamennyi minimum feltétellel rendelkezik, illetve 
azok adottak.  
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A feladatellátás átadását indokolja, hogy a vizsgálatok helyben történő elvégzése, értékelése több 
millió forintos többletkiadást jelentene az Önkormányzat számára, ugyanakkor a mintavételi hely 
fenntartása – amelynek szintén jelentős költségvetési kihatásai vannak - a településen élők érdekeit 
szolgálja (nem kell Kecskemétre utazniuk, rövidebb a várakozási idő stb.).  
 
Fentiek alapján javaslom T. Képviselő-testületnek, hogy a korábban érvényben lévő 
megállapodásban foglaltak szerint döntsünk a feladatellátás átadásáról. 
 
 

Határozat-tervezet 
 

…./2010. (……..) ÖH. 
Feladatellátás (laboratóriumi szakellátás)  
átadása a Bács-Kiskun Megyei  
Önkormányzat részére 

 
Határozat 

 
1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 

szóló 1990. évi LXV. törvény 115. § (5) bekezdése értelmében az önként vállalt 
feladatai körében biztosított laboratóriumi szakellátást 2011. január 1-jei hatállyal – a 
2006-2010-es években működő Önkormányzattal kötött megállapodásban foglalt 
feltételekkel - átadja a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzatnak.  

2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a döntés közlésére és a 
megállapodás megkötésére felhatalmazza a polgármestert. 

 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2010. november 24. 
 
 
 
Lajosmizse, 2010. november 23. 
 
 
 
 
       Basky András sk. 
       polgármester 

   
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


