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Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 

Képviselő-testülete 
 

Tárgy: Javaslat járóbeteg-szakellátás fővárosi fenntartásból történő átvételére. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 63/A. § n) pontja alapján a 

járóbeteg-szakellátás a fővárosi önkormányzat feladata. Ennek ellenére Budapest néhány 

kerületének (IV., X., XII., XVII., és XX.) kivételével a kerületi önkormányzatok a járóbeteg-

szakellátást az elmúlt évek során átvették a Fővárostól. A kerületi lakosság teljes 

megelégedésére működik kerületi fenntartásban gazdasági társaságként a III., IX., XI:, XVIII., 

XXII. kerületi, költségvetési intézményi formában az I., II., XIII, XIV:, XV., XXI. kerületi 

szakrendelő. 
 

Az újpesti szakellátás a Károlyi Sándor Kórház kezelésében fővárosi fenntartásban működik. 

A szakrendelő műszaki állapota fővárosi kezelésben erősen leromlott, a szakellátás szakmai 

mutatói az elmúlt évek során folyamatosan romlottak. A Károlyi Sándor Kórház gazdaságilag 

csőd közeli helyzetben van, valószínűsíthető, hogy a fővárosi egészségügy várható szerkezeti 

és szervezeti átalakítása kapcsán fekvő és járóbeteg kapacitását jelentősen csökkentik. 
 

Az önkormányzat megbízásából a Balance Kft.2011. januárban szakértői tanulmányt készített 

a szakellátás helyzetéről. A tanulmányban a szakellátás kerületi fenntartásba történő átvételét 

javasolják. A tanulmány szerint az átvétel évében a szakellátás működési támogatása 

minimálisan évi 32 millió forint, a további években a nullszaldós, esetleg nyereséges működés 

(több kerületi szakrendelő mintája nyomán) kivitelezhető. A megfelelő működés feltétele a 

Görgey utcai szakrendelő felújítása. 
 

Az egészségügyi feladatok ellátásának a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi 

önkormányzatok közötti megosztásáról szóló 23/1992.(VII. 30.) Főv. Kgy. rendelet 

szabályozza az átadás lehetőségét. A jelenleg hatályos fővárosi rendelet szerint, ha a kerületi 

képviselő testület kéri, a főváros a járóbeteg-szakellátást feladatait a tárgyi feltételekkel 

(ingatlan és műszerek) együtt térítésmentesen átadja. 
 

Határozati javaslat: 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 23/1992.(VII. 30.) Főv. Kgy. rendelet 2 § alapján 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata átveszi a felnőtt és gyermek járóbeteg-

szakellátási, fogászati szakellátási és gondozói feladatokat Budapest Főváros 

Önkormányzatától. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2011. március 31. 
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