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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A testület az áprilisi ülésén döntött az összevont háziorvosi ügyelet működtetése tárgyában, 
melynek oka, hogy az eddigi működtető Margit Kórház fenntartását az állam átvette. A döntés 
időpontjában még nem ismertük a kihirdetett törvényt, és csak hallomásból volt információnk 
arról, hogy a fenntartói váltás napja 2012. május 01. Az állam képviseletében eljáró 
GYEMSZI 2012. május 10.-ére hívta össze az érintett önkormányzatokat és intézményeket, és 
tájékoztatta az átadás-átvétel menetrendjéről. Ekkor tudtuk meg, hogy az átadás-átvételhez 
szükséges dokumentumokat 2012. május 18-ig teljeskörűen elektronikus formában meg kell 
küldeni a GYEMSZI-nek. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv lezárásának napjául 2012. május 
31-ét jelölték meg. A leírtakból kiderül, hogy a szakterületi munkatársak a tájékoztató 
időpontjától folyamatosan gyűjtik és szkennelik a szükséges dokumentumokat, és készítik az 
ehhez kapcsolódó nyilvántartásokat.  
 
Várhatóan a testületi ülés időszakában zajlanak a tulajdon, illetve fenntartói átadás-átvétel 
egyeztetései, mely folyamán több vitás kérdést is tisztázni kell. Így például azt, hogy a Hársfa 
úti régi rendelőintézet épülete átkerül-e állami tulajdonba, avagy szándékunk szerint 
önkormányzati tulajdonban marad. Továbbá tisztázandó, hogy az új szakrendelőben 
elhelyezett egészségügyi alapellátásokhoz kapcsolódó épületrészek, eszközök milyen módon 
maradnak az önkormányzat tulajdonában vagy használatában.  
 
Mivel az átadás-átvétel a törvény erejénél fogva történik meg, ezért ezzel kapcsolatban 
felhatalmazó döntés meghozatala nem szükséges, mindazonáltal azt javasoljuk, hogy arról 
döntsön a testület, hogy az átadás-átvétel lefolytatásakor a polgármester elsősorban az 
önkormányzat érdekeit tartsa szem előtt, tegyen meg mindent annak érdekében, hogy az 
önkormányzati vagyonnak csak az a része kerüljön állami tulajdonba, amely 
elengedhetetlenül szükséges az egészségügyi szakellátás feladataihoz. 
 
Az előterjesztéshez csatoljuk a GYEMSZI megkeresését, a vonatkozó törvényt és a bekért 
nyilvántartást, melyet már megküldtünk a GYEMSZI-nek. 
 
Határozati javaslat: 
 
 
Pásztó Város Önkormányzat képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Margit Kórház 
és szakrendelő állami tulajdonba- és fenntartásba adásának feltételeit, következményeit. 
 

1. A képviselő-testület a jogállamisággal összeegyeztethetetlennek tartja azt az 
eljárási rendet, hogy a jogszabály bármilyen hivatalos forrásban való megjelenése 
előtt, a tulajdonos – fenntartóhoz írt bármilyen hivatalos irat nélkül már április 27-
én a Margit Kórház számláján levő pénzt át kellett tenni a Magyar Állam által 
kezelt kincstári számlára. 
Pásztó Város Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal, a Margit Kórház személyi 
állománya, Pásztó Város és a környező települések lakossága hosszú, következetes 
munkával és áldozatvállalással nagyon sokat tett azért, hogy  
- kiváló és elismert személyi állomány, 
- 21. századi követelményeknek megfelelő épületállomány és műszerezettség, 
- hatékony és eredményes menedzsment, 
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- a település és a környék lakosságát kiválóan ellátó, gazdaságosan működő 
egészségügyi intézmény jött létre és működik. 

 
2. A Képviselő – Testület és a Polgármesteri Hivatal, valamint a Margit Kórház 

törvénytisztelőként az intézményt átvevő GYEMSZI utasításainak és elvárásainak 
megfelelően előkészítette és átadta azokat a dokumentumokat, amelyeket a 
vonatkozó törvény és végrehajtási rendelete szerint kértek. 

 
3. Fentiek okán a Képviselő – testület megfogalmazza, hogyha bármikor bármilyen 

formában kártalanítják a tulajdonos – fenntartó önkormányzatokat az államosított 
önkormányzati vagyon miatt, akkor erre vonatkozó kártalanítási igényét az 
állammal szemben fenntartja. 
A képviselő – testület a vonatkozó törvényt értelmezte, a Hársfa úti szakrendelőt 
nem szerepelteti az átadásra kerülő ingatlanok között, mert az 1990-ben az 
önkormányzati törvény hatálybalépésével, a törvény erejénél fogva, 1990 
szeptember 30-án (és nem 1990 után) került az önkormányzat tulajdonába. Ezért 
nem tartozik a 2012. évi XXXVIII. tv. 1. § hatálya alá. Ezen túlmenően az 
önkormányzat, mint lehetséges elhelyezésre megjelölte a járási Hivatal 
kialakításánál. 
A képviselő – testület kéri, amennyiben a kórház területén az EU támogatással 
készülő pályázat megvalósul, akkor a tüdőgondozó átköltözése után annak épületét 
önkormányzati feladat ellátásra adja át az önkormányzatnak. 
 

4. A képviselő – testület kéri a Margit Kórház mindenkori fenntartóját és az irányító 
minisztériumot, hogy Pásztó város és a környék lakossága igényeinek megfelelő 
egészségügyi ellátó struktúrát alakítson ki. 

 
5. A képviselő – testület tudomásul veszi az egészségügyi intézmény átadásra 

vonatkozó eddig megtett intézkedéseket. 
 

6. A képviselő testület felkéri polgármesterét, hogy a GYEMSZI-vel és a 
szakminisztériummal való tárgyalásokon az önkormányzat érdekeit messzemenően 
érvényesítse, és a képviselő – testületet folyamatosan tájékoztassa. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: szöveg szerint 
 
 

Pásztó, 2012. május 15. 
 
 

       Sisák Imre 
         polgármester 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 

 Dr. Tasi Borbála 
címzetes főjegyző 


