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Tárgy: Teljesítményvolumen keret (TVK) átmeneti átcsoportosítása  
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának 

részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 27/A. § (7) bekezdése alapján, 

amennyiben a szolgáltató személyi, illetve tárgyi feltételek hiányában átmenetileg nem tudja 

teljesíteni a szerződésben vállalt ellátási kötelezettségét, a szolgáltató fenntartója a 

szolgáltatás nyújtását átmenetileg teljesítő szolgáltató fenntartójával megállapodik a TVK 

átmeneti átcsoportosításában. 

 

A Pándy Kálmán Megyei Kórház CT berendezése 2011. június 7. napjától műszaki okok 

miatt nem üzemelt és a vizsgálatok ideiglenes szünetelését bejelentette a Békés Megyei 

Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Békés Megyei Népegészségügyi 

Intézete (a továbbiakban: NSzSz) felé. Az NSzSz a bejelentést tudomásul vette, miszerint a 

szüneteltetés idejére (2011. június 7. napjától 2011. július 11. napjáig) a fenti ellátás 

tekintetében a járóbeteg-szakellátást a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 

fenntartásában működő Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet nyújtotta a zavartalan betegellátás 

érdekében. 

 

A Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet vállalta, hogy a Pándy Kálmán Megyei Kórház részére a 

TIOP 2.2.2. kódszámú a Sürgősségi betegellátás korszerűsítése című pályázata keretében 

beszerzésre kerülő CT berendezés cseréjének idejére az intézmény betegei részére biztosítja a 

hatályos jogszabályok és a szakmai protokollok szerinti ellátást. A Réthy Pál Kórház-

Rendelőintézet és a Pándy Kálmán Megyei Kórház az ellátást követően egymás között 

teljesítmény elszámolást végeznek. Az elszámolás eredményeképpen a ténylegesen elvégzett 

beavatkozások németpont értéke (l 267 835 németpont) utólagosan - de még a 2011. 

finanszírozási évben a Pándy Kálmán Megyei Kórház részére megállapított 

teljesítményvolumen keret értékből átcsoportosításra kerül a Réthy Pál Kórház-

Rendelőintézet részére. A két egészségügyi szolgáltató közötti együttműködési megállapodás 

az előterjesztés mellékletét képezi. 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a határozati 

javaslat alapján hozza meg döntését. 
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Határozati Javaslat: 

Békés Megye Képviselő-testülete hozzájárul mint fenntartó, a Pándy Kálmán Megyei Kórház 

teljesítményvolumen keret (l 267 835 németpont) átmeneti átcsoportosítására irányuló 

kérelméhez, a Békés Megyei Önkormányzat fenntartásában működő Pándy Kálmán Megyei 

Kórház és a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Réthy 

Pál Kórház-Rendelőintézet által 2011. június 1. napján megkötött együttműködési 

megállapodásban foglaltaknak megfelelően. 

 

 

Felelős:  Farkas Zoltán, elnök 

Czégény Gyula, osztályvezető 

    Dr. Kovács József, főigazgató főorvos  

   

Határidő:  2011. október 14. 

 

 

 

Békéscsaba, 2011. október 5. 

         Czégény Gyula 

  osztályvezető 

 


