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Tisztelt Közgyűlés! 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése legutóbb 2010. évben tárgyalta a Szent Lázár 
Megyei Kórház (a továbbiakban: kórház) aktuális pénzügyi, gazdasági helyzetét. 
 
Jelen beszámolónk bevezetőjében bemutatjuk a gazdálkodásunkat leginkább meghatározó 
körülményt, a Teljesítmény Volumen Korlát (a továbbiakban TVK) alakulását más megyei 
kórházakhoz képest. 
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19 2734 Zalaegerszeg, M-i jogú Kórház  50,83 54,43 

02 1122 Kecskemét, BKM Önkorm. Kórháza 49,12 52,19 

04 1349 Miskolc, BAZ.M.Kh.Egyetemi Okt 48,66 51,68 

17 K472 Szombathelyi Markusovszky Kórház Zrt.       45,41 47,90 

13 2137 Kaposvár, Kaposi Mór Oktató Kh 43,70 46,43 

14 M289 Nyíregyháza, Jósa A.Oktató Kh. Np. Kft. 42,05 45,61 

06 1568 Székesfehérvár, Szt.György MKh 42,07 43,97 

07 1640 Győr, Petz A.Megyei Oktató Kh. 40,69 43,46 

10 1876 Tatabánya, Szt. Borbála Kórház 38,58 41,41 

18 K676 Veszprém, Csolnoky F.Kh.Np.Zrt 39,49 41,28 

03 1248 Gyula, Pándy Kálmán MKh.Ri.    37,21 40,29 

08 K506 Debrecen, Kenézy Kórház Ri.Kft 34,47 38,00 

15 2324 Szolnok, Hetényi G. MKh.       35,45 37,12 

16 2425 Szekszárd, Balassa J. M.-i Kh. 32,99 35,12 

09 M245 Eger Markhot Ferenc Np.K.Kh.Kft. 31,05 33,67 

12 2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház 32,10 33,60 

11 1928 Salgótarján,Szent Lázár M.Kh.  30,23 32,10 
    Megyei intézetek átlaga 40,37 43,02 

Forrás:     
       2011. január 6. OEP honlap - Lakossági oldalak  
  

  

 
Több éven keresztül tájékoztattuk a Tisztelt Közgyűlést arról, hogy a részünkre megállapított 
TVK mind a fekvő-, mind a járóbeteg ellátásban elégtelen ahhoz, hogy valamennyi ellátott 
betegünk után megkaphassuk a finanszírozást, ezért képződik folyamatosan tartozásállomány 
intézetünk gazdálkodásában.  
A TVK-ra vonatkozó adatok 2010 őszéig nem voltak nyilvánosak, ezért csak arról volt 
tudomásunk, hogy sok más kórházhoz hasonlóan nekünk sem elég a TVK teljesítményünk 
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maradéktalan elszámolására. Arról azonban csak 2010 őszén kaptunk képet, hogy kórházunk 
a TVK mutatók tekintetében az országos utolsó helyen áll. 
Kiemelve két meghatározó mutatót: 

- Utolsó helyen áll intézményünk (előző táblázat mutatja) az 1 ágyra jutó TVK mutató 
szerint, mégpedig úgy, hogy az országos átlaghoz képest több mint 25%-kal maradt el 
2010-ben és 2011-ben is. 

- Hasonló adatokat mutat a járóbeteg ellátás TVK alakulása is, e tekintetben még inkább 
elmaradunk az országos átlagtól, mégpedig 42%-kal. 

(Megjegyezzük, hogy Nógrád megye egésze is, az utolsó helyen áll a 10.000 lakosra jutó 
TVK tekintetében, mind a fekvő, mind a járóbeteg ellátásban is.) 
 
Kórházunk működőképességének alapvető problémája azonban az, hogy a sürgősséggel 
hozzánk forduló, a daganatos betegségekkel küzdő, illetve a gyermekkorú betegek száma 
jóval magasabb annál, mint amit a TVK miatt elszámolhatunk, s amit az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) számunkra megtérít. Ezen betegeket 
elküldeni nem lehet, ellátásuk nem programozható, költségeik azonnal jelentkeznek, amik 
tovább már nem csökkenthetőek. Ezzel persze az ország kórházainak többsége szembe kell 
nézzen, de a Szent Lázár Megyei Kórház az országban a leginkább szenved ettől a 
problémától a fajlagos TVK mutató szerinti utolsó hely miatt. Természetesen rendelkezünk 
várólistával az úgynevezett „halasztható” vizsgálatok, beavatkozások, műtétek esetében, 
hiszen e nélkül az adósságállományunk magasabb lenne. 
Mivel alulfinanszírozottságunk már krónikusnak tekinthető, ezért az alábbi táblában a 
tartozásállomány március 31.-ei állapotát mutatjuk be.  
 

Szállítói kötelezettség e Ft 

Nem lejárt 
Dátum 

15 
napon 
belül 

30 
napon 
belül 

60 
napon 
belül 

60 napon 
túli 

Átütemezett Lejárt  
Összesen 

Ebből 
késedelmi 

kamat 

2010.               
12.11 15.271 122.915 39.804 267.512 62.444  507.946 5.125 
2011.               
03.31. 70.134 31.862 36.737 5.851 379.392  523.976 2.747 

 

A pénzügyi egyensúlyunkat javította az Irányított Betegellátási Rendszerből kórházunkat 
megillető, összesen 146.308 ezer forint, rontotta viszont a jelenleg futó TIOP 2.2.2/08/2F 
„Meglévő SO1 átalakítása, bővítése és korszerűsítése a Szent Lázár Megyei Kórházban” 
pályázathoz kapcsolódó számlák előfinanszírozási kötelezettsége. 

Az elmúlt hónapokban minden adatot feldolgoztunk, annak érdekében, hogy krónikus 
alulfinanszírozottságunkat megfelelő módon bemutassuk. Ebben meghatározó segítséget 
nyújtott a Regionális Egészségbiztosítási Pénztár vezetője. Közös álláspontunk az, hogy az 
országos átlaghoz történő közelítésünk két lépcsőben történhetne meg. Elsőként 2011-ben 
havi 226 aktív fekvőbeteg súlyszám, valamint havi 17,8 millió járóbeteg „német pont” 
emelése válna szükségessé. Ez utóbbira talán nyílik esély, mivel március 31-én a miniszteri 
tartalékkeret részleges felosztására pályázatot írt ki a Nemzeti Erőforrás Minisztérium 
államtitkára, ennek elbírálásra során reméljük sor kerül a korrekcióra. A bevételünk 
háromnegyedét kitevő aktív fekvőbeteg ellátásban az év második felére van ígéretünk az 
emelésre. 
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Az Önkormányzati Egészségügyi Napok év eleji rendezvényén Dr. Szócska Miklós 
államtitkár már bejelentette azt, hogy 2011 év végén is szükségessé válik a kórházak 
konszolidálása, tehát azok a kórházak is küszködnek a forráshiánnyal, akiknek a TVK-ja jóval 
magasabb a miénknél. Ahhoz, hogy Nógrád megye betegei minél nagyobb számban 
megyén belül kerüljenek ellátásra, ezt az ellátási struktúrát biztosítani kell. Osztályok 
bezárása lehetetlen, mert a szakmacsoportok csak egymást segítve és kiegészítve tudják 
a ránk rótt kötelező ellátást biztosítani. A működőképességet csak úgy lehet fenntartani, 
ha ez megfelelő módon kerül finanszírozásra. Több esetben kapunk olyan életveszélyes 
sérülést szenvedett beteget, aki nincs szállítható állapotban, életfunkciói nem tarthatóak fenn 
szállítás közben. Ezeknek a betegeknek csak akkor tudjuk megmenteni az életét, ha a jelenlegi 
struktúrát működőképesen fenntartjuk. Az induló szakrendelők semmiben nem csökkentik 
ellátási felelősségünket és feladatainkat, hiszen azok nem minden szakmában és időben is 
korlátozott módon vehetők igénybe. Intézményünk a hét minden napján működtet kardiológia 
szakrendelést, a kistérségi rendelők közül csak az egyik, és az sem minden nap. Márpedig 
szívbetegségek a hét bármely napján és időpontjában előfordulnak. 
 
Gazdálkodásunkat meghatározó egyéb tényezők: 

1. Kórházunk jogi képviselőinél 2.853 ezer forintnyi követelés behajtására vonatkozó 
peres anyag van. Ebből 472.800 forint értékben kiemelkedik Salgótarján Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatala, amely 2008 óta tartozik egy román állampolgárságú 
elhunyt hűtési költségeivel. 

2. A helyiségek bérbeadásából származó bevételeink csökkenést mutatnak. Az elmúlt 
hónapokban több magánrendelés, a büfé, a zöldséges, a kozmetikus, és a fodrász is 
csökkentette nyitva tartását, illetve teljesen megszüntette a meglévő szerződését, mivel 
nem, vagy csökkenő igény mutatkozik az általuk nyújtott szolgáltatásokra. Míg 2010. 
márciusában 4.294 ezer forintot számláztunk havonta ezen a jogcímen, addig 2011. 
márciusában már csak 4.255 ezer forintot. Sajnos mind a dolgozóink, mind a 
betegeink, látogatóink körében érzékelhetően csökken a fizetőképes kereslet.  

3. Az intézményi saját bevételek növelésre érdekében továbbra is mindent megteszünk, 
elsősorban az úgynevezett VIP kórtermek számának további bővítésével. Az elmúlt 
hónapokban újabb osztályokon tudtuk kialakítani ezeket a szobákat, de 2011. 
márciusában már így is csak 1.045 ezer forintot realizáltunk térítési díjként a 2010. évi 
1.264 ezer forinthoz képest. Jelenleg olyan szülőszoba kialakításán dolgoznak 
munkatársaink, amely az „otthonszülés” érzetét kelti, s amelynek használatáért szintén 
kérhetünk térítési díjat.  
Saját bevételeink növelése érdekében új, térítéssel végezhető eljárást is bevezettünk. 
Április 15-től, a Londonban történt akkreditációt követően helyben végezzük az OEP 
által nem támogatott Down szűrést. A hagyományos magzatvíz vétel helyett, illetve 
mellett olyan ultrahang és laboratóriumi vizsgálatra kerül sor, melyre eddig 
Budapestre utaztak a kismamák. A térítési díj összege esetenként 7.000 forint.  
Mindezek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy hagyja jóvá a Szent Lázár 
Megyei Kórház egyes egészségügyi szolgáltatásainak térítési díjáról és 
megállapításának rendjéről szóló szabályzata módosítását. 
Javaslatunk szerint a szabályzat VII. pontja alatti táblázat, melynek címe: „A külföldi 
és a nem társadalombiztosítási jogalapon ellátott magyar állampolgárok részére 
nyújtott egészségügyi szolgáltatásokért fizetendő térítési díjakról”, egy újabb sorral 
egészül ki a következők szerint: 
 
„Down szűrés 7.000,-Ft” 
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4. Kiadásaink tekintetében továbbra is szigorú a monitoring, a dologi kiadásokban a 

keretgazdálkodás szabályain nem enyhítettünk. Bevezettük a vér felhasználásának, 
illetve a laborvizsgálatok számának folyamatos kontrollját. Ma már nincs olyan, a 
gyógyítással összefüggő dologi kiadási tétel, amiben még megtakarítás érhető el.  

5. A kórház energia ellátása tekintetében továbbra is küzdünk a kimagasló vízdíj 
kigazdálkodásával. Véleményünk szerint ez diszkriminatív, a többi kórházhoz képest 
körülbelül 40 millió forint éves többletkiadást jelent. A fűtés és a hűtés tekintetében 
egyetértenénk azzal a kormánydöntéssel, amely a gázmotorok által termelt villamos 
energia további kötelező átvételét lehetővé teszi, mert a gázmotorunk így 
gazdaságosan működtethető mind a fűtés, mind a hűtés területén. Jelenlegi 
információink szerint azonban ez nem minden gázmotor esetében valósul meg. A 
gázmotor üzemeltetőnk jelenleg tárgyalásokat folytat a gázmotor által termelt villamos 
energia átvételéről. A kórház által felhasznált villamos energia esetében az ELMÜ 
általi szabadpiacra történő kilépés lehetőségét jelenleg vizsgáljuk, tárgyalásokat 
folytatunk.  

6. Egyre nehezebb azonban a helyzet a személyi kiadások és a létszámgazdálkodás 
területén. Az induló kistérségi szakrendelők szervezése „árfelhajtó” hatást gyakorol. 
Mind Szécsény, mind Rétság minimum 5000 forintos vállalkozói óradíjakat fizet a 
szakorvosoknak, mi pedig ezt nem tudjuk egyetlen szakorvosnak sem megfizetni. Az 
intenzív- és a sürgősségi ellátásban pedig jelenleg a BAZ Megyei Kórház kínál 
magasabb összeget az általunk jelenleg fizetettnél. Ezen kihívások mellett tarthatatlan 
a korábbi „bérszínvonal”, mert szakorvosainkat elveszítjük. 

7. A szakorvosok „megtartását” jelenleg még a benzinár növekedése is költségessé teszi. 
Ezen szakemberek jelentős része (38 fő) ingázik a megye más városaiból, Egerből, 
Miskolcról, Budapestről és Szlovákiából, a legtöbbjük mindennap. Utazásuk költségeit 
jelentősen megdrágítja a benzin árának növekedése, ugyanakkor munkájuk 
nélkülözhetetlen az ellátás biztosításához. 

8. Kórházunkban évek óta jelentős számban dolgoznak olyanok, akiket akár uniós, akár 
helyi Munkaügyi Központos támogatással foglalkoztatunk. 2009-ben 43 fő, 2010-ben 
34 fő, 2011. I. negyedévében már 41 fő segít a feladatellátásban. Foglalkoztatásukat a 
Közgyűlés támogatta azzal, hogy intézményünk létszámirányszámát 846 főben 
állapította meg, és ehhez a továbbiakban is kérjük az Önök támogatását.  

9. Nehéz anyagi helyzetünkben is szükségessé vált egy eddig halogatott beruházás 
elindítása. A kártyás beléptető rendszer üzembe állítását nem halaszthatjuk tovább, 
mivel egyre nehezebb a látogatás rendjét betartatni, a kórház helyiségeinek tisztaságát, 
illetve a vagyonvédelmet biztosítani. 

10. A tervezett finanszírozási változások közül igen nagy aggodalommal figyeljük a 
gyógyszerkassza kímélése érdekében bevezetni kívánt központi intézkedést. A 
jövőben ugyanis az eddig kiemelt jogon rendelt, nagy értékű gyógyszeres terápiák 
plusz finanszírozás nélkül kórházi ellátási körbe kerülnek. Például az emlőrák 
kiújulását gátló, eddig dobozdíjas hormonkészítményt a jövőben csak kórházi 
ellátásban, a kórház költségén lehet megkapni. Ez számításaink szerint kb. 50 millió 
forintos havi többletkiadást fog jelenteni.  

11. A jelenlegi és a várható szűkös erőforrások ismeretében megkerülhetetlen a Szent 
Lázár Megyei Kórház és az alapellátásban dolgozó háziorvosok közötti folyamatos 
egyeztetés. Ennek intézményesített formában történő megvalósítására a 2011. május 2-
án hivatalba lépett új megyei tisztifőorvostól ígéretet kaptunk. (Eddig a megye 
tisztifőorvosi ellátása régiós szinten történt.) 
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12. A magas benzinárak mellett nem nyereséges betegszállítási tevékenység a jövőben 
átalakul. A „betegszállításról szóló 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosításáról” 
szóló 15/2011. (IV.27.) NEFMI rendelet szerint az irányítást az OMSZ veszi át, annak 
diszpécserszolgálatán keresztül. Az átalakuláskor a kórház véleményét a 
működtetéssel kapcsolatban feltétlen szükséges figyelembe venni.  

 
Beszámolónkban a következőkről tájékoztatjuk a még a Tisztelt Közgyűlést: 
 
- A TIOP 2.2.2/08/2F „Meglévő SO1 átalakítása, bővítése és korszerűsítése a Szent Lázár 

Megyei Kórházban” című pályázat Támogatási Szerződésének aláírására 2010. március 
24-én sor került. Ma már a befejezéshez közeledik az új Sürgősségi Betegellátó Osztály 
átépítése, a bútorok és az orvosi gép-műszerek is megérkeztek. Az átköltözés után 
várhatóan szeptemberre fejeződik be véglegesen a projekt, a jelenleg használt folyosó 
rész felújításával. 

 
- A TIOP 2.2.4 „Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-

szakellátásban” című pályázati kiírásra projektünket 2010-ben határidőre benyújtottuk, 
pályázatunkat azonban a második fordulóra utasították. A második forduló azóta sem 
került kiírásra, utolsó információink szerint ez az év első felében megtörténik, régiónként 
egy pályázat kerül értékelésre, elkerülhetetlen tehát a régió kórházainak összefogása és 
megegyezése. Kórházunk számára továbbra is az MRI készülék telepítése a fő cél, e 
mellett az Intenzív osztály, a Központi műtő eszközparkjának a cseréje, a Sterilizáló 
felújítása és a Laboratórium átépítése a cél. 

 
- A TIOP 2.2.5 „Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása” című pályázat 

benyújtásra került a 2010. április 16-30-ig tartó határidőn belül, a hiánypótlások 
megtörténtek, eredményhirdetésre azonban még a mai napig nem került sor. 

 
- A TIOP-2.2.2/C/10/1 „ A Perinatális Intenzív Centrumok és az Intenzív Neonatológiai 

Osztályok műszaki fejlesztése” című pályázatunkat határidő előtt, azaz 2011. február 
elején benyújtottuk. Pályázatunkat bírálatra alkalmasnak találták, így jó esélyünk van a 
megpályázott 80 millió forint egészének elnyerésére. 

 
- Az  ÉMOP-4.1.2/A-11 „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” című pályázat régiós 

szinten került kiírásra. A pályázat bonyolítására konzorcium alakul a BAZ Megyei 
Kórház vezetésével. Az észak-magyarországi régió kórházai, s így megyénk kórházai is 
előzetes egyezségre jutottak a szakmai programot, illetve az elnyerhető maximális összeg 
megosztását illetően. A pályázat benyújtása 2011. szeptember 15-ig történhet meg. 

 
- Feladatellátásunkat jelentősen könnyíti a Magyar Államkincstár és az ÁNTSZ regionális 

szervezeteinek visszahelyezése megyei szintre. Ma már nem kell Miskolcra utaznunk a 
bérjegyzékekkel, és például orvos vállalkozóink is helyben intézhetik engedélyüket. 

 
- Az OEP kapacitás-kihasználtsági adatai alapján 2009. év végén az ÁNTSZ 

koordinálásával zajlottak a kapacitás-átcsoportosítási tárgyalások. Számunkra az eljárás 
pozitív eredménnyel zárult, mivel az átcsoportosításokkal sikerült nevesítenünk a 
kardiológiai aktív fekvőbeteg ellátást. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 
2006. évi CXXXII. tv. (a továbbiakban Eft.) 7. §-a szerinti kapacitás átcsoportosítás 
lehetőségével élve újabb ágyszám növelést hajtottunk végre a kardiológiában, így már 15 
ággyal teljesítettük az önálló osztály szakmai minimum feltételét. Jelen 



 6 

előterjesztésünkben arra kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy fenntartóként járuljon hozzá 
az újabb kapacitás átcsoportosításhoz.  
A kardiológiai fekvőbeteg ellátást a továbbiakban 21 ágyon szeretnénk végezni, mert a 
betegek növekvő száma ezt igényli. Ehhez újabb 6, eddig általános belgyógyászati ágy 
nevesítését tervezzük. A járóbeteg ellátásban is szükséges óraszám átcsoportosítást 
végrehajtani. A gyermek-pulmonológiai szakrendelésünkön jelentős az előjegyzési lista, 
mert rengeteg a légúti problémákkal küzdő gyermek. Az ellátásuk felgyorsítása 
érdekében egy újabb, napi 4 órás rendelés beindítását tervezzük, melyhez a szakorvost is 
biztosítani tudjuk. Az óraszámokat az ortopédia és az urológia szakrendelésektől kívánjuk 
átcsoportosítani, mindkettőt minimálisan csökkentve, az ellátás veszélyeztetése nélkül. 
 
Az Eft. 7. § arról rendelkezik, hogy az egészségügyi szolgáltató a fenntartója 
egyetértésével évente egyszer kezdeményezheti a finanszírozási szerződése szerinti 
ugyanazon szakmához tartozó kapacitásai más, a finanszírozási szerződésében szereplő, 
illetve abban nem szereplő szakmákba - külön jogszabály szerinti mértékben - történő 
átcsoportosítását, azzal, hogy a rendelkezésére bocsátott kapacitásainak száma 
összességében nem változhat. 
A kérelmet az illetékes egészségügyi államigazgatási szervhez kell benyújtani, amely 
szerv a döntést megelőzően kikéri az egészségbiztosító véleményét. Az egészségügyi 
államigazgatási szerv hatvan napon belül dönt az ügyben. 
Az Eft. végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése 
szabályozza, hogy az Eft. 7. §-a alapján kezdeményezett átcsoportosítási kérelemhez mely 
dokumentumok csatolása szükséges. A fenntartót érintően mellékelni kell: 

a) a fenntartó egyetértését igazoló dokumentumot, 
b) az egészségügyi szolgáltató és fenntartója nyilatkozatát az átcsoportosítás 

fenntarthatóságáról. 
 
Mindezek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy a következő táblázatban foglaltak 
szerint támogassa kórházunk jelenlegi kapacitásának átcsoportosítását. 

 
 

Aktív fekvőbeteg ellátás 
 
120110101 Belgyógyászat - 6 ágy 120114000 Kardiológia + 6 ágy 

 
Járóbeteg ellátás 

 
120121001 Ortopédia - 2 óra 12012G190 Gyermek-

pulmonológia 
+ 4 óra 

120121101 Urológia - 2 óra    
 
- A kapacitás átcsoportosítása mellett a Humánszolgáltatási Bizottságnál kezdeményeztük 

kórházunk Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SZMSZ) 
módosítását is, ennek érdekében a bizottság májusi ülésére benyújtásra került javaslatunk.
  
Az SZMSZ módosításának indoka: A 2007-ben végrehajtott válságkezelést szolgáló 
intézkedési tervünk alapján összevonásra került a gastroenterológiai és a kardiológiai 
profilú két belgyógyászati osztály. Az összevonás valóban hozott gazdasági eredményt, 
mégpedig a két osztály ügyeleti rendszerének csökkentése miatt, ezt az önkormányzat 
ellenőrzést végző munkatársai is megerősítették a 2010-ben történt ellenőrzés során. 
Az összevonásnak azonban kifejezett hátránya lett az, hogy hiába végeztük a 
belgyógyászat szakma széles spektrumát, az egyes rész-szakmák nevesítése nélkül 
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pozicionális hátrányt szenvedtünk más megyei kórházakhoz képest. Ezen szeretnénk 
változtatni azzal, hogy az összevont-, és megtakarítást hozó ügyeleti rendszert 
meghagyjuk, azonban a belgyógyászat szakmában újra két osztályt szeretnénk létrehozni. 
A Főépület I. emeletén a gasztroenterológia jellegű belgyógyászati osztályt 47 
ágyszámmal – ebben nevesítve 18 gasztroenterológiai ágyat –, a II. emeleten pedig a 
kardiológiai típusú belgyógyászati osztályt, 47 ágyszámmal, melyben nevesítésre kerül 
21 kardiológiai típusú ágy. 
 
Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el a Humánszolgáltatási Bizottságnak az 
intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának jóváhagyására vonatkozó 
döntését. 
 

Tisztelt Közgyűlés! 
 
Kórházunk szakmai, illetve pénzügyi-gazdasági működésének stabilizációját megteremtve 
újabb kihívás előtt állunk. Az a célunk, hogy a gazdasági válság hatásait kezeljük, ugyanakkor 
ne történjék visszafordíthatatlan és pótolhatatlan veszteség az intézmény helyzetében, illetve a 
betegek ellátásában. 
 
Határozati javaslatunk támogatásával ehhez kérünk Önöktől segítséget. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT  
 

a Szent Lázár Megyei Kórház pénzügyi, gazdasági helyzetével összefüggő további 
feladatokra 

 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és tudomásul veszi a Szent 
Lázár Megyei Kórház pénzügyi, gazdasági helyzetéről szóló beszámolót. A Közgyűlés 
utasítja a főigazgatót, hogy a kiadáscsökkentő intézkedéseket továbbra is teljesítse, s erről, 
valamint az aktuális pénzügyi, gazdasági helyzetről a testület 2011. decemberi ülésén 
számoljon be. 

 Határidő: szöveg szerint 
Felelős: dr. Bercsényi Lajos, főigazgató 
 

2. Nógrád megye lakossága egészségügyi szakellátásának kötelezettjeként, annak 
felelőseként a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése utasítja elnökét, hogy – az 
egészségügyi ellátás biztonságos fenntartása, szakmai színvonalának szinten tartása 
érdekében – lehetőség szerint a megye országgyűlési képviselőinek bevonásával 
kezdeményezze a Magyar Köztársaság Kormányánál Nógrád megye kórházai – ezen belül 
a Szent Lázár Megyei Kórház – fekvő és járóbeteg teljesítmény volumenének az országos 
átlagot elérő szintre történő emelését. 
Határidő: 2011. június 30. 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

3. A Közgyűlés a határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal – 2011. június 1-jei 
hatállyal – jóváhagyja a Szent Lázár Megyei Kórháznak az egyes egészségügyi 
szolgáltatásainak térítési díjáról és megállapításának rendjéről szóló szabályzata 
módosítását. 
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A testület utasítja a főigazgatót, hogy a szabályzatban a szükséges változásokat vezesse át, 
és egységes szerkezetben küldje meg a fenntartó részére, egyúttal gondoskodjék annak 
közzétételéről. 
Határidő: 2011. június 15. 
Felelős: dr. Bercsényi Lajos, főigazgató 
 
 

4. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a határozat 2. számú melléklete szerint 
egyetért a Szent Lázár Megyei Kórház szakmai kapacitásának átcsoportosításával. 
A testület felhatalmazza elnökét, hogy a határozat 3. számú melléklete szerint 
nyilatkozzon a Szent Lázár Megyei Kórházban a tervezett kapacitás-átcsoportosítás 
fenntarthatóságáról. 

 A közgyűlés utasítja a főigazgatót, hogy a kapacitás átcsoportosításhoz szükséges szakmai 
dokumentációt készítse elő és továbbítsa az illetékes szervek felé. 
Határidő: 2011. június 15. 
Felelős: dr. Bercsényi Lajos, főigazgató 
 
 

Salgótarján, 2011. május 4. 
 
         dr. Bercsényi Lajos s. k. 

főigazgató 
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a …./2011. (V…..) Kgy. határozat 1. számú melléklete 
 

A Szent Lázár Megyei Kórháznak az egyes egészségügyi szolgáltatásainak térítési 
díjáról és megállapításának rendjéről szóló szabályzata (a továbbiakban: szabályzat) 

módosításához 
 

A szabályzatnak „A külföldi és a nem társadalombiztosítási jogalapon ellátott magyar 
állampolgárok részére nyújtott egészségügyi szolgáltatásokért fizetendő térítési díjakról” című 
VII. pontjában szereplő táblázat a következők szerint kiegészül egy újabb sorral: 
 

„Down szűrés 7.000,-Ft” 
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a …./2011. (V…..) Kgy. határozat 2. számú melléklete 
 
 

Szent Lázár Megyei Kórház szakmai kapacitásának átcsoportosítása 2011. év 
(az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 7. §-a alapján) 

 
 

Kód Szakma Kapacitás 
csökkenés 

Kód Szakma Kapacitás 
bővülés 

Aktív fekvőbeteg ellátás 
120110101 Belgyógyászat - 6 ágy 120114000 Kardiológia + 6 ágy 

 
Járóbeteg ellátás 

120121001 Ortopédia - 2 óra 12012G190 Gyermek-
pulmonológia 

+ 4 óra 

120121101 Urológia - 2 óra    
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a …./2011. (V…..) Kgy. határozat 3. számú melléklete 

 
Nógrád Megyei Önkormányzat    Szent Lázár Megyei Kórház 

Közgyűlésének Elnöke           Főigazgató Főorvos 
 
 
 

NYILATKOZAT 
kapacitás módosítás fenntarthatóságáról 

 
 

Alulírott Becsó Zsolt, a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke 
és dr. Bercsényi Lajos, a Szent Lázár Megyei Kórház főigazgató főorvosa 
nyilatkozunk, hogy a Szent Lázár Megyei Kórházban – az egészségügyi 
ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 7 §-a alapján – 
tervezett kapacitás átcsoportosítás megvalósítható és fenntartható. 
 
A kapacitás átcsoportosítás megvalósításakor biztosítjuk az egészségügyi 
szolgáltatások nyújtásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket. 
 
Nyilatkozatunkat az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi 
CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. § 
(1) bekezdés c) pontja alapozza meg. 
 
Salgótarján, 2011……………………….. 
 
 
 

Becsó Zsolt      dr. Bercsényi Lajos 
    elnök                                                            főigazgató főorvos 

 
 


