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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2016. július 6-án tartandó ülésére
Előterjesztés a Gyógycentrum újraindításával kapcsolatban
Előterjesztést
készítette:
Tárgyalja:

Elfogadás módja:

Dr. Blága János, jegyző
Településfejlesztési, Közbeszerzési és
Turisztikai Bizottság
Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság
Szociális és Humánügyek Bizottsága
A szükséges döntések meghozatalánál
külön-külön jelezve

Tisztelt Képviselő-testület!
Önkormányzatunk tekintetében a Gara Gyógycentrum bezárása óta folyamatosan jelentkezik
az a lakossági és önkormányzati igény, hogy településünkön a gyógyászat beindításra
kerüljön.
Az elmúlt hetekben folyamatosan tárgyalásokat folytattunk az Ilex Kft. munkatársaival, akik a
Gyógycentrum újraindításával kapcsolatos szaktanácsadásra szakosodott gazdasági társaság.
A Kft. munkatársai a beindítéshoz szükséges tanulmány, illetve üzleti terv elkészítését
vállalták feladatukul. A feladat tekintetében kiadott árajánlatuk nettó három és fél millió
forintot tartalmaz. A vállalkozói díj megfizetésére az Önkormányzatnak 3 részletben lenne
lehetősége, egy részletet a tanulmány elkészítését követően azonnal, egy részletet a
gyógyászat tényleges beindulásakor, egy részletet pedig a féléves működést követő
monitoring elvégzésekor fizethetünk meg az ajánlatadónak.
Fentiekre tekintettel elsőként kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a tanulmány elkészítésére
vonatkozó vállalkozói szerződés megkötéséhez hozzájárulni szíveskedjenek. (Határozat I.egyszerű többség)
Tekintettel arra, hogy ez csak az első lépés volt a tényleges feladat elvégzése tekintetében, a
Tisztelt Képviselő-testületnek az elkészített tanulmány alapján az alábbi döntéseket lenne
szükséges meghoznia:
1. A gyógyászat beindításához kapcsolódóan szükséges létrehozni egy költségvetési szervet;
2. A költségvetési szerv vezetői beosztására szükséges kiírni a megfelelő pályázatot;
3. Felhatalmazást kell adni a Polgármester részére, a Népegészségügyi szakigazgatási
szervnél a szükséges működési engedély megkérésére valamint az Országos Egészségügyi
Pénztárral a finanszírozási szerződés megkötésére.
I. Költségvetési szerv létrehozásáról
A gyógyászat beindításának egyik célszerű formája az, hogy létrehozásra kerüljön egy
költségvetési szerv, amely saját foglalkoztatottjaival, a részérre az önkormányzat által
biztosított eszközökkel ellátja a fizioterápiás feladatot. A költségvetési szervi forma azért is
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előnyös az önkormányzat részére, mert így a finanszírozást közvetlenül tudná megkapni a
feladatot ellátó szervezet, valamint egy megfelelő szakértelemmel rendelkező vezető útján
olyan irányítás alatt működhetne a feladatellátás, amely a szükséges szakértelmet
folyamatosan biztosíthatná.
A költségvetési szerv alapítására vonatkozóan az államháztartásról szóló 2011. évi XCXV.
törvény (továbbiakban: Áht.) 7/A-8/A. §-ai tartalmaznak kötelező rendelkezéseket.
Az Áht. rendelkezései alapján költségvetési szerv akkor alapítható, ha a közfeladat
alaptevékenységként való ellátása ekként biztosítható, a működéséhez szükséges feltételek
adottak, az ellátandó feladat hatékonyan teljesíthető és a költségvetési szerv működtetéséhez
szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre áll. Költségvetési szerv alapítására a helyi
önkormányzat Képviselő-testületének minősített többséggel van lehetősége, amely ilyen
irányú döntését minősített többséggel elfogadott Alapító okiratba foglalja.
Az alapító okiratra vonatkozóan az Áht. szintén kötelező rendelkezéseket tartalmaz, és előírja,
hogy az kizárólag a Kincstár által meghatározott formanyomtatványon hozható létre. Az
alapító okirat előkészítésre került, azt az előterjesztés mellékleteként megtekintheti a Tisztelt
Képviselő-testület, kérem, hogy annak elfogadásáról szóló határozatot elfogadni
szíveskedjenek. (Határozati javaslat II.- minősített többség)
II. Költségvetési szerv vezetői beosztására vonatkozó pályázati eljárás kiírásáról
A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendjét az alapító okiratban célszerű
meghatározni. Az alapító okiratban a vezető megbízására úgy tettünk javaslatot, hogy a
kinevezéssel kapcsolatos jogok Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testületét
illetik meg, felette az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.
Fentieknek megfelelően a költségvetési szerv vezetőjének kinevezésére vonatkozóan a
közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján pályázat kiírásával szükséges
gondoskodni, amelyet meg kell jelentetni a helyben szokásos módon, valamint a
www.kozigallas.hu oldalon. A pályázatban célszerű kikötni azt, hogy az egészségügyi
területen megfelelő gyakorlattal rendelkezzen a beosztást betöltő személy, esetlegesen az
egészségügy finanszírozásával vagy vállalkozás vezetéssel kapcsolatos ismeretei is legyenek.
Természetesen a későbbiekben ez a személy fogja irányítani a teljes foglalkoztatott állományt,
valamint ő végzi a Polgármester valamint a Képviselő-testület utasításainak megfelelően a
gyógyászati centrum fenntartását.
A pályázati kiírás az előterjesztés mellékletét képezi, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet,
hogy azt elfogadni szíveskedjenek. (Határozat III.- minősített többség)
III. A költségvetési szerv működési engedélyének megszerzéséhez, finanszírozási
szerződésének megkötéséhez való hozzájárulás, valamint az ezekhez szükséges forrás
rendelkezésre bocsátásáról való döntés
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Természetesen a költségvetési szerv beindításával nem kezdheti meg a működését a
Gyógycentrum.
A működés külön engedélyezési folyamatot követően lehetséges, amelyet a Szeghalmi Járási
Hivatal Népegészségügyi Intézete folytat le. A működés feltételei szempontjából el kell
mondani, hogy az engedély benyújtásakor már az összes szükséges személyi és tárgyi
feltétellel rendelkeznie kell a Gyógycentrumnak.
Miután a személyi és tárgyi feltételek biztosításra kerültek, és a Népegészségügyi Intézet
kiadta a szükséges működési engedélyt, akkor van lehetősége az Önkormányzatnak (illetve az
általa alapított költségvetési szervnek) hogy finanszírozási szerződést kössön az Országos
Egészségbiztosítási Pénztárral.
Természetesen a működés megkezdéséhez szükség van egy minimális felújítási, karbantartási
munka elvégzésére, amelynek költségeit előzetes felmérést követően a Tisztelt Képviselőtestület elé fogjuk tárni. (határozati javaslat IV.-egyszerű többség)
IV.
Tisztelt Képviselő-testület!
A gyógycentrum beindítása nagyon fontos mozzanat a város fejlődése szempontjából. A
beindítással egyrészt megkímélnénk saját lakosságunkat attól, hogy több mint 70 kilométert
kelljen utaznia egy fizioterápiás kezelés igénybe vétele céljából. Ezen túl várhatóan jelentős
növekedést érhetnénk el egy további turisztikai attrakció megvalósításával, tekintettel arra,
hogy a hozzánk látogató belföldi és külföldi turisták részére olyan szolgáltatást tudnánk
nyújtani, amely komplexen nem érhető el mikro térségünkben.
Fentiekre tekintettel kérem, hogy az alábbi határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjenek,
ezzel is hozzájárulva a városunk területén nyújtott egészségügyi szolgáltatások bővítéséhez, a
helyi egészség megőrzési feladatok ellátásához, valamint az idegenforgalmi kínálatunk
bővüléséhez.
Füzesgyarmat, 2016. június 30.
Bere Károly
polgármester
HATÁROZATI JAVASLAT I.
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2016. (VII. 6.) határozata
Megbízási szerződés kötéséről a Gyógycentrum újraindításának szakértői támogatásáról
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízási szerződést köt az
ILEX Vezetési Tanácsadó Kft.-vel (1137 Budapest, Szent István krt. 24. IV. 3.; adószám:
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12061686-2-41; Képviselő: Őri Károly ügyvezető) a Füzesgyarmati Gyógycentrum szakértői
támogatására vonatkozóan összesen nettó 3.500.000 forint megbízási díj ellenében.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megbízási szerződést írja alá.
Határidő: azonnal
Felelős: Bere Károly, polgármester
HATÁROZATI JAVASLAT II.
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2016. (VII. 6.) határozata
Költségvetési szerv alapításáról
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Füzesgyarmati Gyógycentrum
Egészségügyi Szolgáltató néven költségvetési szervet alapít a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 4. pontjában meghatározott
kötelező önkormányzati feladata ellátása céljából.
A Képviselő-testület a Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltató alapító
okiratát jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Füzesgyarmati Gyógycentrum
Egészségügyi Szolgáltató törzskönyvi bejegyzéséhez szükséges eljárást haladéktalanul
folytassa le.
Határidő: a törzskönyvi bejegyzésre legkésőbb 2016. július 15.
Felelős: Bere Károly, polgármester
HATÁROZATI JAVASLAT III.
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2016. (VII. 6.) határozata
Megalapításra kerülő költségvetési szerv vezetői beosztására vonatkozó pályázati eljárás
előkészítéséről
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenntartásában létrejövő
Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltató vezetői beosztásának betöltésére
vonatkozóan pályázati eljárást ír ki.
A pályázati felhívást jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: a beosztás betöltésére legkésőbb 2016. augusztus 1.
Felelős: Bere Károly, polgármester
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HATÁROZATI JAVASLAT IV.
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2016. (VII. 6.) határozata
A Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltató által végzendő tevékenységek
elindításáról
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a létrejövő
Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltató által elindításra kerüljenek azon
fizioterápiás ellátásáok, amelyekhez az önkormányzat megfelelő tárgyi feltételekkel
rendelkezik.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy gondoskodjon róla, hogy:
- a Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltató működési engedélyt szerezzen a
működéséről szóló Megvalósíthatósági tanulmányban meghatározott egészségügyi ellátások
biztosítására,
- a Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltató finanszírozási szerződése
megkötésre kerüljön az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral,
- a Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltató lehetőséget szerezzen arra, hogy
az általa működtetett ellátásokon belül megvalósuljon a reumatológiai járóbeteg szakellátás.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a beindításhoz szükséges tárgyi
feltételek teljesítése érdekében a szükséges teendőket tegye meg és a költségvetési források
biztosításáról gondoskodjon.
Határidő: 2016. szeptember 1.
Felelős: Bere Károly, polgármester

