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Tárgy: javaslat a Heim Pál kórház által biztosított 
gyermek ügyeleti ellátáshoz többlet forrás 
biztosítására. 

Tisztelt Képviselőtestület! 

A Kőbányai gyermek lakosság éjszakai és hétvégi orvosi ügyeleti ellátását szerződés 
alapján biztosító Heim Pál kórház főigazgatója, Prof. Dr. Harmat György 2009. 
december 23-án levélben fordult Polgármester Úrhoz. A levélben foglaltak szerint a 
kórház által biztosított ügyeleti ellátás, melyet a 15 éve végeznek a mindenkori 
Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozásának megfelelő összegért, 
veszteséges, tovább ennyiért nem működtethető. A kórház által Kőbányától kért havi 
költség 2010 évre 881.881 Ft volt, mikor az OEP finanszírozás mindössze 491 eFt. A 
kórház által szervezett 10 kerület vezetőivel (VIII., IX., X., XVI., XVII., XVIII., XIX., 
XX., XXI., XXIII.) tartott megbeszélésen elhangzott, amennyiben a kerületek az 
emelést nem tudják elfogadni, 2010 júniusában a kórház egyoldalúan felmondja a 
szerződést. 

Az említett kerületek, így köztük Kőbánya sem tudja egyedül, önmagában megoldani a 
feladatot (a gyermek ügyeleti ellátást) sem az OEP finanszírozásból, de annak 
többszöröséből sem. A kórház által kért emelés az OEP finanszírozás 106 %-a volt 
átlagban a kerületek vonatkozásában. 

Ezért az említett kerületek 2010 első félévében több alkalommal egyeztettek és közös 
álláspontot alakítottak ki, mely értelmében mindenki egyértelműen kifejezte, hogy 
elégedettek a kórház ügyeleti tevékenységével, szeretnék ha a Heim Pál kórház 
ügyelne tovább is, de ebben a gazdasági helyzetben ekkora emelést nem tudnak 
elfogadni. Ezért még kétszer volt tárgyalás a Heim Pál kórházzal az emelés mértékének 
csökkentése érdekében és minden tárgyaláson egyre közelebb jutottunk a 
megállapodáshoz. 

A tárgyalások állásáról folyamatosan tájékoztattam Kovács Róbert alpolgármester urat. 
Megegyeztünk abban, hogy a kórház 15 éve változatlan finanszírozásért látja el az 
ügyeleti ellátást, az infláció s egyéb költségek emelkedése miatt egy bizonyos mértékű 
reális emelést el tudunk fogadni. 



A Heim Pál kórház a 2010. március végi egyeztetésen egy csökkentett mértékű 33,8 %-
os emelést terjesztett a kerületek elé, melyet a VIII., IX., X., XIX., XXIII. kerület 
képviselője elfogadásra javasolt. A többi 5 kerület véleménye az volt, a délpesti 
kerületek hozzanak létre egy társulást (az Észak-Pesti társuláshoz hasonlóan) és 
közösen közbeszereztessék az ellátást. Jelentkezett egy magáncég a tárgyalásokon, 
hogy vállalja a 10 kerület részére az OEP finanszírozásért az ellátást, egy kocsival és 
egy kijáró orvossal és nem kőbányai telephellyel (ui. az ügyeleti ellátás központja 
jelenleg a Bp. X. Liget utca 10. szám alatt van). 

A Heim Pál kórház által 2010. évre kért többlet költség 166.191 eFt/hó, éves szinten 
1.994 292 Ft. A jelenlegi szerződés nem ad lehetőséget az ellátásért kért összeg 
megváltoztatására illetve az évenkénti infláció figyelembe vételére, ezért kéri a kórház 
egy kiegészítő szerződés megkötését függetlenül a naptári időszaktól. 

Az ügyeleti ellátás szakmai oldalát tekintve: 

1./ Kőbánya 0-14 éves lakosságának ellátását a Bethesda kórház köteles biztosítani. Ha 
nem a Heim Pál kórház látja el az ügyeletet, megszűnik a kőbányai lakosok számára az 
a lehetőség, hogy az ambuláns ellátásnál (mikor bemennek az ügyeletre a beteggel), a 
Heim Pál kórházat vegyék igénybe, mert a Heim Pál kórház nem köteles a kőbányai 
lakosokat ellátni. így előfordulhat számtalan esetben olyan, hogy a szülő beviszi 
gyermekét a Heim Pálba, onnan továbbküldik elsősegély után a területileg illetékes 
Bethesdába. 

2./ a Heim Pál kórház eddig szinte hibátlanul látta el feladatát, döntően jól képzett 
kórházi orvosaival. Rendszeresen minimum két vagy három orvossal és gépkocsival 
látta el az ügyeletet, amit járványos időszakban a jelentős tartalék kapacitása miatt még 
tovább bővíteni tudott. Kőbányai lakosokat sosem utasítottak el, ha szükséges volt, az 
ambuláns beteget osztályra felvették, kivizsgálták, meggyógyították. Az utóbbi öt 
évben egy panasz érkezett a kórházra, az sem volt indokolt. 

3. / háziorvosi értekezleten a gyermekorvos Kollégákkal ismertettem az ügyeleti ellátás 
helyzetét és egyöntetű véleményük az volt, szeretnék, ha a Heim Pál kórház maradna. 

4./ Ha azt nézzük, hogy tőlünk függetlenül négy kerület már elfogadta a kórház 33,8 
%-os emelését, kérdéses, illetve bizonytalan, hogy a többi kerület OEP finanszírozása 
nagyságrendjének ismeretében lesz-e jelentkező egy orvossal, egy gépkocsival egy 
délpesti részen kialakított telephelyen történő ambuláns és kijáró ügyeleti ellátásra. 



A Kőbányai Egészségügyi Szolgálat mind a szakmai mind az anyagi oldalt tekintve 
támogatja a Heim Pál kórház ajánlatának elfogadását. 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményét a testületi ülésen ismerteti. 

H a t á r o z a t i j a v a s l a t : 

Budapest Kőbánya Önkormányzat Képviselő-testülete a kőbányai 0 - 1 4 éves 
korosztály ügyeleti ellátása biztosítása érdekében támogatja a Heim Pál kórházzal 
kiegészítő szerződés megkötését és a 2010. évre szükséges 1.994 292 Ft többletforrást 
biztosítja a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat költségvetésében a Képviselő-testület a 
bevételi kiesések fedezetére képzett tartalék terhére. 

Határidő : 2009. június 30. 
Felelős : Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Dr. Molnár Andor intézmény vezető 

Budapest, 2010. május 27. 

Dr. Molnár Andor 
Törvényességi szempontból látta: eü.szolg.vezető 

í 
dr. Neszteli István 

jegyző 



Törvényességi észrevétel az SZMSZ 23.§ (2) bekezdése alapján 

a „Javaslat a Heim Pál kórház által biztosított gyermek ügyeleti ellátáshoz többletforrás 
biztosítására" tárgyú napirendi ponthoz 

Az előterjesztésben szereplő határozati javaslat helyett, az Egészségügyi és Szociális Bizottság 
2010. június 8-ai ülésén elfogadott alábbi határozati javaslatok elfogadása indokolt: 

1. határozat (12 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, támogassa, hogy a 
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat a kőbányai 0-14 éves korosztály ügyeleti ellátásának 
biztosítása érdekében a Heim Pál Gyermekkórházzal 1997. január 20-án kötött határozatlan 
időtartamú szerződést közös megegyezéssel 2010. június 30-ával szüntesse meg és 2010. július 1-
jétől kezdődően határozott, 2010. december 31-éig terjedő időtartamra - új fizetési feltételekkel -
szerződést kössön a Heim Pál Gyermekkórházzal. 
A képviselő-testület a 2010. második félévére szükséges 997.146,-Ft többletforrást a bevételi 
kiesések fedezetére képzett tartalék terhére biztosítsa a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 
költségvetésében. 

2. határozat (12 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy kérje fel a 
polgármestert, kezdjen tárgyalásokat a 0-14 éves korosztály ügyeleti ellátása tárgyában 
közbeszerzési eljárás lefolytatása céljából létrehozandó Dél-pesti Társulás tagjaival. 

Az előterjesztésben foglalt 0-14 éves korosztály ügyeleti ellátása érdekében közbeszerzési eljárás 
lefolytatása szükséges, mely érdekében létrehozandó Társulás célja, hogy a lefolytatandó 
közbeszerzési eljárásnál minél kedvezőbb feltételeket érjünk el, ezért szükséges e témakörben is 
döntést hozni. 

Budapest, 2010. június 8. 

Dr. Neszteli Istv; 
jegyző 
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FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
HEIM PÁL GYERMEKKÓRHÁZ 

FŐIGAZGATÓ: PROF.DR. HARMAT GYÖRGY 
1089 Budapest, Üllői út 86. El 1958 Bp. Pf. 66. 
S 06 1210-0711 S 06 1459-9154 

e-mail: foigazgato@heimpalkorhaz.hu 
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X. Kerület Kőbánya Önkormányzatának 
Polgármesteri Hivatala 
Polgármester Úr részére 

Budapest 
Szent László tér 29. 
1102 

Tisztelt Polgármester Úr! 

A Heim Pál Kórház az elmúlt 15 évben folyamatosan ellátta a főváros gyermeklakosságának 
hétköznapi, ill. hétvégi, ünnepnapi kijáró, valamint járóbeteg ügyeletét. Ennek keretében a 
Heim Pál Kórház a hónap minden napján éjszakai kijáró orvosi ügyeletet biztosít, szombat 
vasárnap, ünnepnap nappali kijáró ügyeletet, valamint szombat vasárnap, ünnepnap ambuláns 
szakorvosi ügyeleti ellátást biztosítunk a gyermeklakosság számára. Ezen felül ugyanezt a 
szolgálatást biztosítjuk a 14-18 év közötti gyermeklakosság számára anélkül, hogy ennek 
forrásfedezete az OEP finanszírozás keretében megjelenne. 

Azon kerületek vonatkozásában, amelyek erre a feladatra az OEP-el külön szerződéssel 
rendelkeznek, együttműködési megállapodás keretében látjuk el a fenti feladatokat. 

A 2009-es évben szükségessé vált az ügyeleti szolgálat működtetésének és fenntartásának 
teljes költségelemzése és értékelése. A Heim Pál Kórház pénzügyi dokumentációja szerint a 
2008-as évben (teljes év) az ügyeleti ellátásra 87 850 OOO.-Ft-ot költött. A 2009-es évben 
(novemberig) már több, mint 74 000 OOO.-Ft-ot költöttünk az ügyeleti szolgálat ellátásra. 

Fenti költségek a személyi kiadásokon kívül tartalmazzák a szükséges dologi kiadásokat 
(gépjármű üzemeltetés, ügyeleti helyiségek fenntartása és működtetése, készlet beszerzése). 

A Heim Pál Kórház az alapellátási ügyelet biztosítását átvett feladatként látja el azon 
kerületekkel, amelyek a feladatot átadták a kórház részére. 

Az OEP és a kerületek által történő kifizetések sajnos nem fedezik az ügyeleti szolgálat 
működtetését. Nyilvántartásunk szerint 25 738 OOO.-Ft veszteség jelentkezett, míg 2009-ben a 
már kimutatható veszteségünk 26 928 OOO.-Ft. 
A 2010-re azonos feltételek mellett prognosztizált éves veszteségünk 35 895 OOO.-Ft lenne. 

A szolgálat működtetését tovább nehezíti, hogy az észak-pesti kerületek leválása miatt az 
intézmény bevételei további 18 000 OOO.-Ft-al csökkennek. 

mailto:foigazgato@heimpalkorhaz.hu


w 
A fenti kimutatott negatív egyenleget a fővárosi revízió is kimutatta és utasította kórházunkat 
a veszteséges tevékenység megszüntetésére vagy átszervezésére. 

Az Önök kerületét illetően a kerületi 0-14 éves gyermeklakosságra számolva a hivatalos OEP 
díjazás az ügyeleti időre 40.-Ft/fő. 

Az Önök 0-14 éves korig gyermeklakosság száma: 9443 fő. 

Az ügyeleti szolgáltatás egy főre eső díjazása, mely szükséges a szolgáltatás működéséhez 
anélkül, hogy a szolgáltatásunk nyereséges lenne 93,39.-Ft. 

Fentiek alapján kérjük, hogy a kerület az ellátott számarányának megfelelően 9443 x 93,39.-
Ft, azaz 881.881.- Ft havi költséggel járuljon hozzá az ügyeleti szolgálat fenntartásához. 

Budapest, 2009. december 23. 

Tisztelettel: 

Prof. Dr. Harmat György 
Főigazgató, főorvos 

i 
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Vcrbai Lajos 
Polgármester úrnak 
Budapest Főváros X.kerület 

Budapest 
Szent László tér 29. 
1102 

Tisztelt Polgármester Úr! 
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2009 december 23-án kelt levelemben tájékoztattam Önt, hogy a kerület gyermeklakossága 
részére a Ileim Pál Gyermekkórház végzi az ügyeleti ellátást. 

Levelemben azt is jeleztem, hogy az ügyelet után fizetett OEP finanszírozás évek óta nem 
fedezi azon költségekel, amelybe ez a szolgáltatás kórházunknak kerül. 
Ezt az állapotot a fővárosi revizori vizsgálat is kifogásolta. 

Több alkalommal tárgyalásokat folytattunk Dr.Molnár Andor orvos igazgatóval, valamint az 
ebben érintett többi kerület felelős szakemberével. 

2010. április 30-án kaptam kézhez Dr.Molnár Andor orvos-igazgató levelét, melyben kéri, 
hogy a tárgyalások során kialakított, többszűr módosított ajánlatot küldjem meg Polgármester 
Ur részérc. 

Ajánlatunk szerint figyelembe véve, hogy a X. kerület 0-14 éves lakosság szám: 9 443 fő, és 
az OEP által fizetett ősszeg: 498 588.- Ft/hó. 

Javaslatunk szerint a kerület részéről a biztonságos működéshez szükséges plusz összeg, 
melyei kérünk a X. kerületi Önkormányzattól: 166 191.-Ft/hó. 
Ebben az esetben 70,399.-Ft fejenkénti értéket számoltunk ki, mely összeg szükséges az 
ügyeleti szolgálat működtetéséhez. (Az OEP támogatás erre a feladatra mindösszesen 52.-
Ft/fő/hó, míg az Önöket érintő kiegészítés 18,399.-Ft/fő/hó). 

Javasoljuk a kiegészítő támogatásra, ellátási hozzájárulásra vonatkozó szerződés megkötését 
legalább 12 hónapra, függetlenül a naptári időszaktól. 

http://foieazgatoi2jheimpalkorhaz.hu


Amennyiben az OBP finanszírozásban pozitív változás jelentkezik, úgy természetesen a 
kerületi támogatási szerződést módosítjuk. 

Budapest. 2010. május 3. 

Tisztelettel 
/' 
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