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Tisztelt Képviselı-testület! 

 
A Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház-Rendelıintézet betegellátási tevékenységérıl, különös 
figyelemmel a szakrendelés elıjegyzési idejének csökkentésére tárgyú elıterjesztést Makó 
Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2011. márciusi ülésén tárgyalta.  
A tájékoztató tárgyalása során felmerült, hogy a makói kórháznak még 2003-2004. években 
keletkezett tartozása, amelyet a fenntartó Csongrád Megyei Önkormányzat, mint 
konszolidációs támogatást nyújtott. Ezt a kórház normatívából, mőködési forrásból 
kigazdálkodni és visszafizetni nem tudja.  
A költségvetés tárgyalása kapcsán a megyei önkormányzat is számot vetett azzal, hogy 
kötelezı feladatait hogyan tudja ellátni és bevételeit, kiadásait hogyan tudja optimalizálni. 
A megyei önkormányzat bevételeinél merült fel, hogy jelentıs támogatási kölcsön 
halmozódott fel a megyei fenntartású egészségügyi intézmények vonatkozásában, így a Dr. 
Diósszilágyi Sámuel  Kórház-Rendelıintézet intézménynél is. Ezek visszatérülése javítana a 
költségvetési egyensúlyon.   
Azt a megyei önkormányzat is leszögezte, hogy a konszolidációra részben az egészségügyi 
ellátást érintı reformok következményeként, részben a korábbi intézményvezetés nem eléggé 
körültekintı gazdálkodása eredményeként volt szükség, mert az intézmény ellátási területén 
élık kórházi ellátása nem kerülhetett azért veszélybe, mert az ágazatból a fent említett okok 
miatt forrásokat vontak el. Azt is leszögezték ennek kapcsán, hogy a támogatási kölcsönökkel 
érintett intézmények jelenlegi vezetése évek óta mindent megtesz annak érdekében, hogy a 
fenntartói támogatás ne szaporodjon.  
 
A Csongrád Megyei Önkormányzat a költségvetési rendelettel összefüggésben hozott 
40/2011. (III.25.) Kgy. határozatában egyéb döntések mellett határozott arról, hogy a Dr. 
Diósszilágyi Sámuel Kórház-Rendelıintézetet 125 millió Ft visszafizetésére kötelezi.  
 
Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete a makói kórház tájékoztatója kapcsán a 
fenntartó e döntéséhez kapcsolódva állásfoglalást fogadott el. Az állásfoglalásban a makói 
képviselı-testület kifejtette azon álláspontját, hogy ez az „adósság” anélkül, hogy ne sértse a 
makói betegellátás érdekeit, nem kiegyenlíthetı.  



Ezért kérte a Csongrád Megyei Önkormányzatot, hogy fenntartói feladatkörében vonja vissza 
ezt a határozatot és az ellátás érdekében kéri, hogy ne kerüljön kivonásra ez az összeg az 
ellátó rendszerbıl, hanem maradhasson a makói kórháznál.  
A makói önkormányzat állásfoglalásának megismerése és támogatása érdekében megkereste a 
makói kórház ellátási területéhez tartozó önkormányzatokat azzal, hogy a normatíva 
elvonással kapcsolatos álláspontjukat a testületek alakítsák ki annak érdekében, hogy ne 
sérüljenek a betegellátás érdekei. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy megismerve Makó Város Polgármesterének 
megkeresését, Makó Város Önkormányzati Képviselı-testületének a makói Dr. Diósszilágyi 
Sámuel Kórház-Rendelıintézet normatíva elvonásával kapcsolatosan hozott állásfoglalását és 
a helyzet elızményeit, szíveskedjen álláspontját kialakítani. 
 
Kiszombor, 2011. május 23.     

Tisztelettel: 
Szegvári Ernıné 

 polgármester 
HATÁROZATI  JAVASLAT  

 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta az állásfoglalás 
a makói Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház-Rendelıintézetet érintı normatíva elvonásáról szóló 
elıterjesztést és az alábbi döntést hozta:  
  
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az általa képviselt lakosság 
érdekeit figyelembe véve kiemelkedıen fontosnak tartja, hogy számukra biztosított legyen az 
egészségügyi ellátás, a kórházi betegellátás ne sérüljön.  
 
Ismerve az önkormányzatok feladatellátási nehézségeit, tisztában van azzal, hogy minden 
fenntartónak át kell tekinteni az általa fenntartandó intézményrendszert és a szervezeti, 
mőködtetési kérdésekben törekedni kell a fenntartható megoldásra, de ezt önkormányzatunk 
csak úgy tudja elfogadni, ha ezzel a fenntartói döntéssel nem veszélyezteti a feladatellátást – 
ebben az esetben a kórházi betegellátást - annak színvonalát és az intézménnyel szemben 
támasztott elvárásokat, az intézmény jövıképét intézkedéseivel kedvezıen befolyásolja. 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete átérzi a Csongrád Megyei 
Önkormányzat költségvetéssel összefüggıen meghozott, a feladatellátást, az 
intézményhálózatát érintı döntéseit, ugyanakkor önkormányzatunk a makói Dr. Diósszilágyi 
Sámuel Kórház-Rendelıintézet támogatási kölcsönének visszafizetése kérdésében Makó 
Város Önkormányzata állásfoglalásával ért egyet és ezúton kéri a Csongrád Megyei 
Önkormányzatot, hogy vizsgálja felül a döntését és a normatíva elvonással ne veszélyeztesse 
a térség lakóinak kórházi betegellátását, a kórházat ne hozza olyan helyzetbe, hogy az eddigi 
eredményeit fel kelljen adnia.  
 
A határozatról értesül: 

- Dr. Buzás Péter Makó Város Polgármestere 
- Magyar Anna, a Csongrád Megyei Közgyőlés Elnöke 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Irattár 



K I V O N A T 
 
Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. március 30. napján, a városháza  
I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 6.  – rendes – ülés jegyzıkönyvébıl. 
 
112/2011. (III.30.) MÖKT h. 
 
Tárgy: Állásfoglalás a Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház-Rendelıintézetet érintı normatíva 
elvonásról. 

H A T Á R O Z A T 
 

1. Makó Város Önkormányzati Képviselı-testületének tudomása van a makói kórház 
fenntartó felé fennálló tartozásáról, amit a képviselı-testület nem banki értelemben vett 
adósságként kezel. Ez az adósság döntı mértékben 2003-2004-ben keletkezett, melyet a 
kórház akkori vezetésének nem körültekintı gazdálkodása következtében fölhalmozódó 
szállítói kifizetések kiegyenlítésére, valamint a meglévı többlet kapacitások leépítése 
hiányában annak finanszírozására a kórház gazdasági helyzetének konszolidálására 
támogatási célból biztosított a fenntartó megyei önkormányzat. Ezt az „adósságot” azóta  
folyamatosan görgeti a makói kórház maga elıtt, de kezdetektıl ismert volt, hogy ezt a 
pénzösszeget - amely szó szerinti pénzügyi értelemben nem adósság – normatívából, 
mőködési forrásból a makói kórház soha nem tudja visszafizetni. A képviselı-testület 
álláspontja szerint az adósság nem kiegyenlíthetı anélkül, hogy az ne sértse a makói 
betegellátás érdekeit.   
 
2. Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete kéri, hogy a Csongrád Megyei 
Önkormányzat a fenntartói feladatkörében eljárva vonja vissza azt a határozatát, amely 125 
millió Ft-ot kivesz a makói ellátás rendszerébıl, mert  
- veszélyezteti a makói betegek ellátását;  
- veszélyezteti azt a minıségjavulást, ami a kormányzat mostani normatíva növelésének 

is köszönhetıen végre elıadódhatna a makói kórházban,  
- de legfıképpen ez a forrás kivonás - mivel nem megalapozott -, veszélyezteti a kórház 

finanszírozásról kialakult képet, így a makói kórház jövıjét is kedvezıtlen irányba 
befolyásolja.   

 
3. Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete kéri, hogy a Csongrád Megyei 
Önkormányzat fenntartói feladatkörében eljárva tegye lehetıvé, hogy ez a forrás a fenti okok 
miatt a makói kórháznál maradhasson, és kéri, hogy az ilyen típusú lépések elıtt a város lakóit 
mint érintetteket legitim módon képviselı, Makó Város Önkormányzati Képviselı-
testületével, és az ellátó körzetben érintett települések vezetıivel konzultáljon. 
 
Határidı: azonnal  
Felelıs: polgármester  
 
Errıl értesítést kap: 
- Makó város polgármestere  
- Makó város jegyzıje  
- Magyar Anna elnök, Csongrád Megyei Önkormányzat 6741 Szeged, Rákóczi tér 1.  
- Dr. Baráth Lajos fıigazgató, Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház-Rendelıintézet Makó, Kórház u. 
2.  
- Makó térségi települések polgármesterei   



K. m. f. 
        Dr. Buzás Péter s. k.          Dr. Bánfi Margit s. k. 
     polgármester                            jegyzı 
 
 
                   Gáspár Sándor s. k.               Toldi János s. k. 
                      jkv. hitelesítı                              jkv. hitelesítı  
 

A kivonat hiteléül:



 


