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Tisztelt Közgyűlés !

 I. Tartalmi összefoglaló

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  VIII-187/23.585/2003.számú  határozatával 
elfogadta  az  „Egészségügyi  alapellátás  átszervezéséről  szóló  koncepciót”.  A  határozat  2/a 
pontjában foglaltak szerint szolgáltatási szerződést kell kötni az MVHR Kft-vel a háziorvosi 
rendelők  üzemeltetésére,  a  praxisok  szakmai  koordinálására,  melyhez  az  önkormányzat 
költségvetési támogatást biztosít. 

A  határozat  alapján  2004,  2005,  2006  évre  vonatkozóan  a  miskolci  háziorvosi,  házi 
gyermekorvosi rendelők  közüzemi díjának elszámolására és kiegyenlítésére, valamint az 
üzemeltetési  feladatainak  ellátására két  szerződést  kötött  az  önkormányzat  az  MVHR 
Egészségügyi  Szolgáltató  Kft-vel  (a  továbbiakban:  MVHR Kft.).  A 2006.  évre  megkötött 
szerződésekben meghatározott időtartam december 31.-én lejár. 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évre a szerződés értelmében 22 millió Ft-ot 
biztosított a háziorvosi/ házi gyermekorvosi rendelők közüzemi díjának kiegyenlítésére, illetve 
6  millió-Ft-ot  az  önkormányzatot  terhelő  karbantartási  feladatok  elvégzésére,  a  háziorvosi 
praxisok szakmai tevékenységének koordinálására. A hivatkozott szerződések végrehajtását az 
MVHR Kft. külön térítés nélkül biztosította.

Az Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése várhatóan 2007. elején fog dönteni 
az  éves  költségvetésről,  ezért  az  MVHR  Kft-vel  a  szerződéseket  megkötni,  valamint  a 
negyedévente fizetendő támogatás összeget meghatározni, csak a költségvetés elfogadása után 
lehet 2006. január 01-től visszamenőleges hatállyal. 

Fentiekre tekintettel kérem a T. Közgyűléstől, hogy szíveskedjen megtárgyalni az MVHR Kft-
vel kötött szerződések meghosszabbítására, módosítására vonatkozó javaslatot. 

II. Önkormányzat stratégiájához való viszony

Az  előterjesztés  összhangban  áll  az  önkormányzat  stratégiájával,  mert  az  önkormányzatot 
számára  kötelező  egészségügyi  alapellátás  hatékonyabb,  gazdaságosabb  végrehajtását 
szolgálja.

III.  Előzmények

A városban található háziorvosi/ házi gyermekorvosi rendelők üzemeltetését, karbantartását a 
városi  kórházak  útján  látták  el  2004.  március  31-ig.  Az  önkormányzat  tulajdonában  álló 
háziorvosi  rendelők  vagyonkezelői  feladatainak  ellátásáról  a  városi  kórházak  kötelesek 
gondoskodni.  A Közgyűlés  egészségügyi  alapellátás  átszervezésének  koncepcióját  elfogadó 
határozata  alapján  2004.  április  01-től  az  MVHR Egészségügyi,  Szolgáltató  Kft.  látja  el  a 
háziorvosi  rendelők  üzemeltetésével  kapcsolatos  feladatokat,  illetve  szervezi  a  praxisok 
szakmai koordinálását. 
A  háziorvosi  rendelők  közüzemi  díjának  elszámolására  és  kiegyenlítésére,  valamint  az 
üzemeltetési feladatainak ellátására vonatkozó feladatokat célszerű továbbra is az MVHR Kft. 
útján ellátni, mert a Kft-be társult háziorvosok és házi gyermekorvosok egyaránt érintettek a 
rendelők  gazdaságos  működtetésében,  illetve  a  karbantartásra  biztosított  fedezet  észszerű 
felhasználásában.  
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IV.  Várható szakmai hatások

A háziorvosi  rendelők  működtetésének  színvonala  lényegesen  befolyásolja  az  egészségügyi 
alapellátás tárgyi feltételeit. A tárgyi feltételek javítása, a gazdasági lehetőségek hatékony, jobb 
kihasználása a szakmai munka színvonalára is pozitív hatással van. 

V.  Várható gazdasági hatások

Az  előterjesztés  mellékletében  foglalt  szerződések  meghosszabbítása  nem  okoz 
többletköltségeket  az önkormányzatnak,  mert  az MVHR Kft.  külön térítés  nélkül  teljesíti  a 
szerződésben  vállalt  kötelezettségeit,  a  feladatellátásra  önkormányzattól  kapott  fedezetre 
elszámolási kötelezettséget vállalt. 

VI.  Kapcsolódások

Az  önkormányzat  köteles  gondoskodni  az  egészségügyi  alapellátáshoz  szükséges 
önkormányzati  tulajdonú (háziorvosi, házi gyermekorvosi) rendelők működőképességéről, az 
érintett  háziorvosokkal  kötött  feladatátadási  szerződések  szerint.  A  szerződésekben  az 
önkormányzat  kötelezettséget  vállalt  a  rendelők  üzemeltetésével  összefüggésben  felmerülő 
költségek  viseléséről  és  a  felek  megállapodtak  a  karbantartási  feladatok  ellátásáról  is.  Az 
önkormányzat  évente meghatározott  pénzügyi  fedezetet  biztosít  az egészségügyi  alapellátási 
feladatokra. 

VII. Fennmaradó vitás kérdések

Az előterjesztéssel kapcsolatban további vitás kérdés nem merült fel. 

VIII. Javaslat a sajtó tájékoztatására

A sajtó tájékoztatását nem szükséges

Kérem a  Tisztelt  Közgyűlést,  hogy  előterjesztést  megtárgyalni,  és  a  határozati  javaslatot 
elfogadni szíveskedjék.

Miskolc, 2006. november 20.

           Szűcs   Erika
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HATÁROZATI JAVASLAT

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat az MVHR Egészségügyi 
Szolgáltató  Kft-vel  kötött  szerződések  meghosszabbítására  és  módosítására”  című 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1./  A Közgyűlés egyetért azzal, hogy Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2007. évi 
költségvetés  elfogadását  követően  2007.  január  01-re  visszamenőleges  hatállyal,  2007. 
december  31-ig  terjedő  időtartamra   ismételten  megbízási  szerződést  kössön   az  MVHR 
Egészségügyi,  Szolgáltató  Kft-vel  a  háziorvosi,  házi  gyermekorvosi  rendelők  üzemeltetési 
feladatainak ellátására, valamint a közüzemi díjának elszámolására és kiegyenlítésére.

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
Közreműködnek:   Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai Főosztály
                        Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály

 
2./  Felhatalmazza  a  Közgyűlés  a  Polgármestert,  hogy  a  háziorvosi  és  házi  gyermekorvosi 
rendelők  közüzemi  díjának  elszámolására  és  kiegyenlítésére,  valamint  az üzemeltetési 
feladatainak ellátására vonatkozó két szerződést az MVHR Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel a 
költségvetés elfogadását követően 2007. január 01-re visszamenőleges hatállyal megkösse.

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
Közreműködnek:   Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai Főosztály
                        Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály

3./ A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a 2007 I. negyedévi feladatok ellátására 2007. január 
15-ig  7  millió  forint  előleg  kerüljön  átutalásra  az  MVHR  Egészségügyi,  Szolgáltató  Kft. 
részére, a háziorvosi/ házi gyermekorvosi rendelők közüzemi díjainak illetőleg a karbantartási 
költségeinek a biztosítására. 

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
Közreműködnek:   Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai Főosztály
                        Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály

4


	I. Tartalmi összefoglaló
	II. Önkormányzat stratégiájához való viszony
	III. Előzmények
	IV. Várható szakmai hatások
	V. Várható gazdasági hatások
	VI. Kapcsolódások
	VII. Fennmaradó vitás kérdések
	VIII. Javaslat a sajtó tájékoztatására

