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Tisztelt Közgyűlés! 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. év májusában már tárgyalta a Szent 
Lázár Megyei Kórház (a továbbiakban: kórház) aktuális pénzügyi, gazdasági helyzetéről szóló 
beszámolót. A testület úgy döntött a 2011. évi üléstervének elfogadásakor, hogy decemberben 
ismét napirendjére tűzi a kórházunk aktuális gazdálkodási helyzetének bemutatását tartalmazó 
előterjesztést, ennek eleget téve nyújtjuk be beszámolónkat.  
 

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 
intézményünk gazdálkodásában.  
 

A 2011. évi finanszírozási év október 31-én lezárult, így tájékoztatni tudjuk a Tisztelt 
Közgyűlést a végleges adatokról. 
 

Ellátás típusa Megállapított 
Teljesítmény Volumen 

Korlát  

Ténylegesen elszámolt 
teljesítmény 

 

Túlteljesítés aránya 
 

% 
Fekvőbeteg ellátás 

(súlyszám) 
18.045 19.565,1 108,4 

Járóbeteg ellátás 
miniszteri keret nélkül 

(német pont) 

399.250.058 534.235.915 133,8 

Járóbeteg ellátás 
miniszteri kerettel 

(német pont) 

465.311.195 534.235.915 114,8 

Laboratórium ellátás 
(német pont) 

41.448.540 150.078.260 362,1 

 

A táblázat adatai szerint nincs olyan ellátási forma, melyben el tudnánk számolni valamennyi 
betegünk ellátási költségeit. A járóbeteg ellátásban, augusztusban megítélt 66 millió német 
pont javított az arányokon, azonban a kórház pénzügyi stabilitása érdekében végleges 
megoldás szükséges, amely a TVK elosztás elveinek országos átrendezésével valósítható csak 
meg.  
 

Szállítói tartozásállományunkat 2011. szeptember 1-jei és 2011. október 31-ei időpontokra 
vetítve, E Ft-ban mutatjuk be.  

Időszak  Teljes 
szállítói 

állomány 

Még nem esedékes állomány korosítása 
(hány napon belül válik esedékessé?) 

Fizetési határidőn túli, lejárt állomány korosítása 
(hány nap telt el a fizetési határidő óta?) 

   0-30 31-60 61-90 90 napon túl 1-30 31-60 61-90 91-180 181-365 éven 
túli 

 

Szept. 1.  760 891 227 262 90 100 223 299 153 006 48 769 2 493 0 5 356 10 607 0  

Ebből át-
ütemezett 

608 127 178 212 72 827 218 246 138 842 0 0 0 0 0 0  

 
Időszak  Teljes 

szállítói 
állomány 

Még nem esedékes állomány korosítása (hány 
napon belül válik esedékessé?) 

Fizetési határidőn túli, lejárt állomány korosítása 
(hány nap telt el a fizetési határidő óta?) 

   0-30 31-60 61-90 90 napon túl 1-30 31-60 61-90 91-180 181-365 éven 
túli 

 

Október 
31. 

 654 503 290 785 77 622 245 365 12 270 26 835 1 617 0 0 9 0  

Ebből át-
ütemezett 

431 490 189 296 0 242 194 0 0 0 0 0 0 0  
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Gazdálkodásunkat meghatározó egyéb tényező: 
 

Az intézményi saját bevételek növelése érdekében továbbra is mindent megteszünk. Ezért 
is kezdeményeztük 2011 márciusában az OEP által nem támogatott Down szűrés 
bevezetését. A hagyományos magzatvíz vétel helyett, illetve mellett olyan ultrahang és 
laboratóriumi vizsgálatra kerül sor, melyre eddig Budapestre utaztak a kismamák. A 
térítési díj összegét esetenként 7.000 forintban állapítottuk meg. Tekintettel arra, hogy 
ezen tevékenységet valamennyi kórház tőlünk magasabb díjért végzi, ezért mi is annak 7 
ezer forintról 15 ezer forintra történő emelését kezdeményezzük.  
Mindezek alapján indítványozzuk a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy támogassa a Szent Lázár 
Megyei Kórház egyes egészségügyi szolgáltatásainak térítési díjáról és megállapításának 
rendjéről szóló szabályzata módosítását a határozati javaslat melléklete szerint. 

 
Beszámolónkban szeretnénk még a következőkről tájékoztatni 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 befejeződött az új Sürgősségi Betegellátó Osztály átépítése, a 
bútorok és az orvosi gép-műszerek is beüzemelésre, használatba kerültek, a tényleges 
betegellátás is ott történik. Az ESZA, mint közreműködő szervezet elvégezte a projekt 
átfogó ellenőrzését, szabálytalansági eljárást nem indított, így a projekt lezárása 
megtörténhet. 

 

- 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. Kórházunk számára továbbra is az MRI készülék telepítése, 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 
eredményhirdetése megtörtént, a megvalósítás konzorciumban zajlik, de még nem 
kezdődött el. 

 

- A TIOP-2.2.2/C/10/1 „ A Perinatális Intenzív Centrumok és az Intenzív Neonatológiai 
Osztályok műszaki fejlesztése” című pályázatunkat támogatásra alkalmasnak találták, az 
eredményhirdetés és a Támogatási Szerződés aláírása megtörtént. 

 

- Az ÉMOP-4.1.2/A-11 „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” című pályázat régiós 
szinten került kiírásra. A pályázat bonyolítására konzorcium alakul a B-A-Z 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. december végéig történhet, az 
előkészületek rendben haladnak. 

 

- Októberben benyújtottuk pályázatunkat az Interreg kiírására a Magyarország-Szlovákia 
Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében a HUSK/1011/1.4.1 „Egészségügyi 
kapacitások határon átnyúló közös fejlesztése Losonc és Salgótarján térségében” címmel. 
A maximálisan elnyerhető összeg kórházanként 400 ezer EUR, az önrész mértéke a 
támogatási összeg 5%-a.  
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Tisztelt Közgyűlés! 
 
Kórházunk szakmai, illetve pénzügyi-gazdasági működésének stabilizációját megteremtve 
újabb kihívás előtt állunk. 
Az állami tulajdonba vétel, a kincstári gazdálkodás, a nagytérségi ellátási rendszer alapvetően 
változtatja meg működésünk feltételeit. 
 
Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy támogassa a határozati javaslatban foglaltak szerint az 
egyes egészségügyi szolgáltatásainak térítési díjáról és megállapításának rendjéről szóló 
szabályzatunk módosítását. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT  
 

a Szent Lázár Megyei Kórház pénzügyi, gazdasági helyzetéről szóló beszámoló 
tudomásulvételéről, és az azzal összefüggő további feladatokról 

 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és tudomásul veszi a Szent 
Lázár Megyei Kórház (továbbiakban: Kórház) pénzügyi, gazdasági helyzetéről szóló 
beszámolót.  

 
2. A Közgyűlés a határozat melléklete szerinti tartalommal – 2011. december 15-ei hatállyal – 

jóváhagyja a Kórháznak az egyes egészségügyi szolgáltatásainak térítési díjáról és 
megállapításának rendjéről szóló szabályzata módosítását. 
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. december 31. 
Felelős: dr. Bercsényi Lajos, főigazgató 
 
 

Salgótarján, 2011. december 1. 
 
         Dr. Bercsényi Lajos s. k. 

főigazgató 
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a …./2011. (XII.15.) Kgy. határozat melléklete 
 
 

A Szent Lázár Megyei Kórháznak az egyes egészségügyi szolgáltatásainak térítési 
díjáról és megállapításának rendjéről szóló szabályzata módosításáról 

 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése legutóbb a 48/2011. (V. 26.) Kgy. határozat 3. 
pontjában döntött a „Szent Lázár Megyei Kórháznak az egyes egészségügyi szolgáltatásainak 
térítési díjáról és megállapításának rendjéről szóló szabályzata” (a továbbiakban: Szabályzat) 
módosításáról. 

 
A Szabályzat VII. pontjának „A külföldi és a nem társadalombiztosítási jogalapon ellátott 
magyar állampolgárok részére nyújtott egészségügyi szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak” 
című táblázatának „Down-kór szűrés” sora a következők szerint módosul: 
HBCS megnevezése Térítési díj 
….  
„Down-kór szűrés 15.000,-Ft” 

 
 
 
Salgótarján, 2011. december 1. 
 
 
         dr. Bercsényi Lajos 
                főigazgató 


