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Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
Tárgy: járóbeteg szakellátás  

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
2012. december 28-án hatályba lépett az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról 
szóló 2012. évi CCXII. törvény.  

A törvény módosítása után Újpest Önkormányzatának a járóbeteg-szakellátással kapcsolatban a 
következőkről kell döntést hozni, és az abból adódó kötelezettségeknek megfelelni: 

 2013. május 1-jétől az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi 
CXXXII. törvényben meghatározott egészségügyi szakellátási kötelezettséget a 
járóbeteg-szakellátási feladatok tekintetében az állam gyakorolja. 

 Kivételt képez ez alól, ha az önkormányzat úgy dönt, hogy 2013. április 30. után is ellátja 
az eddig az időpontig általa ellátott járóbeteg-szakellátási feladatokat. 

 A járóbeteg-szakellátási feladat 2013. április 30-át követő folytatására vonatkozóan az 
önkormányzatnak 2013. február 15-éig kell meghoznia döntését. 

 Az egészségügyért felelős minisztert a döntéséről ezen időpontig tájékoztatni kell az 
önkormányzat döntéséről. 

 Az önkormányzat döntése csak a járóbeteg-szakellátási feladatai egészének átadására, 
illetve folytatására irányulhat. 

 Amennyiben a települési önkormányzat a megadott határidőig a járóbeteg-szakellátás 
feladatainak folytatásáról - vagy átadásáról nem dönt -, vagy döntéséről a minisztert nem 
tájékoztatja, úgy kell tekintetni, hogy a helyi önkormányzat nem kívánja 2013. május 1-
jét követően a feladatot ellátni. 

2011. szeptember 13. napján döntött önkormányzatunk a 253/2011. (IX.13.) határozatában arról, 
hogy Budapest Főváros Önkormányzattól átveszi az újpesti lakosság járóbeteg-szakellátását és 
az azzal járó feladatokat, valamint arról, hogy ezen önkormányzati egészségügyi 
közszolgáltatások megszervezésével és teljesítésével 2011. október 1. napjától kezdődően az 
Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot, mint közhasznú 
gazdasági társaságot bízza meg. A döntés meghozatalakor az újpesti egészségügyi ellátás, ezen 
belül a járóbeteg-szakellátás javítását, fejlesztését fogalmaztuk meg elsőrendű célként. De az 
átvételről való döntésben fontos szerepe volt annak is, hogy ezzel talán a nehéz helyzetben lévő 
Károlyi Sándor Kórház helyzetén is segítünk. 

Véleményem szerint az elmúlt bő egy esztendő azt igazolta, hogy helyes döntést hozott a 
Képviselő-testület. 
A járóbeteg-szakellátás kiszervezése óta költséghatékony módon, jó szakmai színvonalon 
működik a szakrendelő. Az átvételt követően önkormányzatunk felújítást végzett a szakrendelő 
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közösségi tereiben, majd a KEOP pályázaton elnyert forrásokból és önkormányzati önrésszel 
megtörtént az épület energetikai felújítása is. Jelentős beruházásokkal sikerült javítani a gép-, 
műszer- eszközellátást. Új kézi műszereket kapott a sebészeti szakrendelés, két új ultrahang 
készüléket vásároltunk, a szájsebészeti szakrendelésen a szinte használhatatlan fogászati 
kezelőegységet cseréltük le egy korszerűbbre, és beszerzésre került egy digitális fogászati 
röntgen is. Jobb körülményeket teremtettünk vérvételre jelentkezőknek, akadálymentesítettük az 
épületet. Megtörtént a Fóti úti tüdőgondozó átköltöztetése, és a napokban helyezzük át a 
szakrendelőbe a 24 órás központi ügyeletet is. A járóbeteg-szakellátásban dolgozók hosszú idő 
után először érezhetik a fenntartó megbecsülését, hivatásuk, és lelkiismeretes munkájuk 
elismerését. 
Az Újpesti Önkormányzat fenntartásában lévő Szakorvosi Rendelőintézet évtizedek óta szolgálja 
a városrész egészségügyi járóbeteg-szakellátását. Önkormányzati tulajdonban és fenntartásban 
tartása és a feladatok folytatása nem jelent az átvétel során elhatározott célokhoz képest többlet 
terhet az önkormányzatnak. 

Ezek alapján azt javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a járóbeteg-szakellátási feladatok 
egészének folytatásáról döntsön. 
 
 
 
Határozati javaslat 

1. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az 
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek az egyes egészségügyi tárgyú 
törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXII. törvény 49. § -ával kiegészített 244/D. § 
(5.) pontjában foglaltak alapján úgy dönt, hogy járóbeteg-szakellátási feladatainak 
egészét folytatni kívánja, és 2013. április 30-át követően is el kívánja látni. 

2. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
Polgármestert, hogy a fenti döntéséről az egészségügyért felelős minisztert a 
jogszabályban megadott határidőig tájékoztassa. 

3. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy az erről szóló megállapodást - Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló törvény szerint - az állam nevében erre kijelölt szervvel készítse 
elő, és terjessze a Képviselő-testület elé. 

 
 
Budapest, 2013. január 28. 
 
 
 
 

Nagy István  


