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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. 2021. szeptember 7.-én megtartott ülésén megtárgyalta a szakmai 

terv módosítására irányuló előterjesztést és a 33/2021. (IX.07.) számú határozatával elfogadta. 

A módosítást a fenntartó önkormányzatok Képviselő-testületeinek is szükséges jóváhagyni.  

 

„A Kormány 2019. év végi döntéseivel 79,4 milliárd Ft-ot biztosított az egészségügyi 

szolgáltatók többlettámogatására, ebből 42,8 milliárd forintot a lejárt tartozások rendezésre, 

36,6 milliárd forintot pedig az adósság újratermelődését megelőző intézkedésekre: 

struktúraváltásra, az ellátás racionalizálására, és gazdálkodási egyensúly javítására.  

Az 1798/2019. (XII.23.) Kormányhatározatban kerültek rögzítésre továbbá az egészségügyi 

ágazat fejlesztését, valamint az egészségügyi ellátórendszer hatékonyságának növelését célzó 

intézkedések. Célja a finanszírozási rendszer és az ellátási struktúra olyan átalakítása, amely 

fenntartható működést eredményez, és megakadályozza az adósságok újratermelődését.  

A 359/2019.(XII.23.) Kormányrendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási 

Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.(III.3.) 

Kormányrendeletét módosította.  

A 43/1999.(III.3.) Kormányrendelet 76/X.§. Intézetünket érintő részei: 

„(3) A 2019. október 1-jén járóbeteg-szakellátásra hatályos finanszírozási szerződéssel 

rendelkező egészségügyi szolgáltatót a 2018. november - 2019. július közötti időszakban a 28. 

§ (1a) bekezdés a) pontjában meghatározott degresszió alapján csökkentett alapdíjjal elszámolt 

teljesítményei, valamint az el nem számolható tényleges többletteljesítménye alapján 2019 

decemberében egyszeri díjazás illeti meg.  

(4) Az (1)-(3) bekezdés szerinti támogatási összegeket a NEAK a honlapján közzéteszi, és 

2019. december 31-ig utalványozza az Egészségbiztosítási Alap Laboratóriumi ellátás jogcím 

és Összevont szakellátás jogcím előirányzatai terhére. 

(5) Az (1)-(3) bekezdés szerinti egészségügyi szolgáltatók közül azok, amelyek a 2019. 

december 31-i állapot szerint az Ebtv. 31. § (9a) bekezdése alapján történt adatszolgáltatásnak 

megfelelően lejárt tartozásállománnyal nem rendelkeznek, a (4) bekezdés szerinti támogatás 

felhasználásához szakmai tervet készítenek, amelyet 2020. január 15-ig benyújtanak a 

fenntartóik részére. A támogatás felhasználására a szakmai terv fenntartó általi jóváhagyását 

követően kerülhet sor.  

6) Az (1)-(3) bekezdés szerinti egészségügyi szolgáltatók közül azok, amelyek a 2019. 

december 31-i állapot szerint az Ebtv. 31. § (9a) bekezdése alapján történt adatszolgáltatásnak 

megfelelően lejárt tartozásállománnyal rendelkeznek, a (4) bekezdés szerinti támogatást 



elsősorban ezen tartozásállomány rendezésére kell fordítaniuk. A tartozásállomány rendezése 

az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók lejárt tartozásai 

kiegyenlítése központosított adósságrendezési eljárásának szabályairól szóló 358/2019. (XII. 

23.) Korm. rendelet szerint történhet.„ 

Az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók lejárt tartozásai 

kiegyenlítése központosított adósságrendezési eljárásának szabályairól szóló 358/2019. 

(XII.23.) Kormányrendelet Intézetünket érintő részei: 

„1. § (1) A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 31. § 

(9a) bekezdése alapján adatot szolgáltató állami, önkormányzati és egyházi tulajdonban álló 

egészségügyi szolgáltatók 2019. december 31. napján fennállt lejárt tartozásállománya 

rendezése központosított adósságrendezési eljárás útján történik. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti központosított adósságrendezési eljárás során a 

Pénzügyminisztérium pénzügyekért felelős államtitkára jár el főtárgyalóként (a továbbiakban: 

főtárgyaló). A főtárgyaló munkáját az Állami Egészségügyi Ellátó Központ, a 

Belügyminisztérium, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által delegált 1-1 tagból álló 

bizottság segíti. 

(3) Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ - a fenntartók adatszolgáltatása alapján - 2020. 

január 10-ig meghatározza az eljárás alá tartozó tartozásállományt intézményi és szállítói 

bontásban. 

(4) A tartozásállomány (3) bekezdés szerinti felmérését követően a főtárgyaló meghatározza 

a tartozások kiegyenlítésének elveit. 

(5) A központosított adósságrendezési eljárás részét képező tárgyalásokat az érintett 

szállítókkal 2020. február 29-ig kell lefolytatni. 

(6) A főtárgyaló a tárgyalások eredményének függvényében felosztási javaslatot készít. A 

javaslatot a pénzügyminiszter és az emberi erőforrások minisztere hagyja jóvá. 

(7) A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő a (6) bekezdés szerint jóváhagyott javaslatban 

meghatározott összegeket a honlapján közzéteszi, és működési támogatásként utalványozza az 

(1) bekezdés szerinti egészségügyi szolgáltatók részére az Egészségbiztosítási Alap 

Célelőirányzatok jogcím előirányzat terhére. 

(8) Az egészségügyi szolgáltató a tartozások kiegyenlítését a (6) bekezdés szerint 

jóváhagyott javaslatnak megfelelően végzi el, a (7) bekezdés szerinti működési támogatás csak 

erre a célra használható fel. 

2. § (1) Az 1. § (7) bekezdése szerinti támogatás jogszerű felhasználását a kormányzati 

ellenőrzési szerv 2020. október 31-ig ellenőrzi. Az ellenőrzés eredményéről a kormányzati 

ellenőrzési szerv tájékoztatja a pénzügyminisztert és az emberi erőforrások miniszterét. A 

kormányzati ellenőrzési szerv ellenőrzése eredményeképpen feltárt, a támogatás 

felhasználásával kapcsolatos szabálytalanságok esetén a szabálytalanul felhasznált összeg 

visszatérítéséről az emberi erőforrások minisztere intézkedik. 

(2) A visszavonandó összegről és annak időpontjáról a szolgáltatót és a finanszírozót az 

emberi erőforrások minisztere értesíti. A finanszírozó jogosult a támogatás kiutalása napján 



érvényes jegybanki alapkamat kétszeresével terhelt visszatérítendő összeget három egyenlő 

részletben levonni az egészségügyi szolgáltató részére esedékes havi finanszírozási összegből. 

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.” 

A 43/1999. Kormányrendeletben foglaltakra való hivatkozással a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. 

bankszámlájára 2019. december 31-én 23.448.200 Ft támogatás érkezett. (NEAK közlemény itt 

érhető el:  

http://neak.gov.hu/friss_kozlemenyek/neak_taj_kozfinanszirozott_eu_szolg_muk_struktura.ht

ml ) 

A Zrt. lejárt tartozásállománya 2019.12.31-én 6.840.007 Ft volt, mely a központosított 

adósságrendezési eljárás hatálya alá tartozott.   

A támogatásból fennmaradó összeg  16.608.193 Ft, melynek felhasználásához szakmai 

tervet fogadott el a Közgyűlés és a fenntartó Önkormányzatok képviselő-testülete. 

Az elfogadott szakmai terv célja a rendelkezésre álló forrásból a működéshez szükséges tárgyi 

feltételek biztosítása volt. A cég stratégiai tervében, karbantartási tervében, valamint 

informatikai fejlesztési tervében is szereplő felújítások, karbantartások és beszerzések, illetve a 

tervek készítését követően felmerült problémák megoldása kapott benne prioritást.  

 

Az elfogadott szakmai terv a következő elemekből állt: 

 

1. Gépek berendezések felújítása, beszerzése, technológiai avulásuk miatti 

cseréje (max. 7 000 000 Ft) 

- 20 db számítógép cseréje (Windows 10 Pro operációs rendszerrel).    

- Vírusvédelmi licenc hosszabbítása 3 évre 

- 5 db ÁEEK tulajdonában lévő, a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. használatában lévő 

gépekre Windows 10 Pro operációs rendszer beszerzése  

- 2 db mobil telefon beszerzése  

- 1 db defibrillator beszerzése  

 

2. Épület állagmegóvása (min 9 608 193 e Ft) 

- Szükséges vízelvezető rendszer javítása, karbantartása, bádogozott felületek 

javítása 

- Külső homlokzat javítása 

- Nyílászárók, faszerkezetek (legalább külső) festése, javítása 

- 1 db légkondicionáló berendezés telepítése (emelet, masszázs helyiség) 

- egyéb épület, építmény állagmegóvásához kapcsolódó szükségletek a 

rendelkezésre álló forrás mértékéig 

 

A szakmai terv megvalósítására 8.317 e Ft-ot használtunk fel az alábbiak szerint: 

 

Megnevezés Mennyiség Érték (e Ft) 

Tárgy eszközök      

Vírusvédelmi licenc hosszabbítás 3 évre  40 377 

Mobiltelefon beszerzés 2 497 

Számítógépek cseréje 20 3 640 

http://neak.gov.hu/friss_kozlemenyek/neak_taj_kozfinanszirozott_eu_szolg_muk_struktura.html
http://neak.gov.hu/friss_kozlemenyek/neak_taj_kozfinanszirozott_eu_szolg_muk_struktura.html


Windows 10 Pro licenc (ÁEEK-es 

számítógépekre) 
5 245 

Defibrillátor 1 572 

Összesen:   5 331 

Ingatlanhoz kapcsolódó beszerzések, felújítások     

Épülethez kapcsolódó javítási költség  (zárak, 

csapok, stb cseréje)   30 

Tűzjelző érzékelő csere   125 

Telefonközpont javítása   52 

Légtechnika javítása   60 

Betegirányítópult átalakítása, védőplexik, 

távolságtartó táblák   269 

Légtechnika/szünetmentes táp csere   498 

Sorompó, beléptető rendszer   1 695 

1 db légkondicionáló berendezés telepítése 

(emelet, masszázs helyiség)   257 

Összesen   2 986 

Mindösszesen   8 317 

2021. évre az épület felújítására tervezett 8.291 e Ft vár teljesítésre az eredeti tervek 

szerint, az alábbi tartalommal, 2021. december 31. határidővel. 

• Szükséges vízelvezető rendszer javítása, karbantartása, bádogozott felületek javítása 

• Külső homlokzat javítása 

• Nyílászárók, faszerkezetek (legalább külső) festése, javítása 

Az épület felmérése során nyilvánvalóvá vált, hogy a bádogozott felületek javítása és a 

beázások megszüntetése önmagában nagyságrendileg nagyobb ráfordítást igényel. A 

vízelvezetési problémákból adódik a homlokzatról kisebb-nagyobb területen felváló vakolat is, 

így a kért kérdést egységében érdemes kezelni, mint ahogyan az ablakok javítását is, hiszen az 

is a bádogozási munkák minőségének elégtelenségéből fakad. A szakmai tervtől függetlenül 

egy átfogóbb, nagyobb forrást biztosító pályázat benyújtásával lehetne az épület fent említett 

hibáit javítani, egybekötve azt energiafelhasználás racionalizálással.  

Ezért javasoljuk a rendelkezésre álló 8.291 e Ft felhasználásának módosítását az alábbi 

keretösszegek szerint: 

• épülethez kapcsolódó karbantartás:   1530 e Ft 

• eszközökhöz kapcsolódó karbantartás:   760 e Ft 

• pótalkatrészek már meglévő eszközökhöz:   335 e Ft 

• eszközbeszerzés:    5666 e Ft. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, javaslataikkal 

kiegészíteni és elfogadni szíveskedjen. 

 

Polgár, 2021. szeptember 07. 

                                            Tisztelettel: 

 

Tóth József 

polgármester 

  



HATÁROZATI JAVASLAT  

……/2021.(…….) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a PÉTEGISZ 

Nonprofit Zrt. szakmai tervének módosítására vonatkozó előterjesztést és az alábbi 

határozatot hozta:  

 

1. A Képviselő-testület a „Szakmai terv” napirendi kérdés tárgyában hozott 

1/2020. (I.15.) számú határozatát módosítja, és azt az alábbi tartalommal 

jóváhagyja:  

 

Gépek berendezések felújítása, 

beszerzése, technológiai avulásuk 

miatti cseréje  

minimum 12 108 193 Ft 

Ingatlanhoz kapcsolódó beszerzések, 

felújítások 

maximum 4 500 000 Ft 

 

2. A végrehajtás határideje változatlanul 2021.12.31. 

 

Határidő:  2021.december 31. 

Felelős:  Tóth József polgármester  

Dr. Pásztor Ibolya vezérigazgató 

  

 

 

 

 

 

 


