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Tisztelt Képviselő Úr !

Az Ön által feltett „Mekkora a Békés megyei kórházak adóssága? "című írásbeli kérdésre — Balog
Zoltán miniszter úr megbízásából — az alábbi választ adom .

A Kormány a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók adósságának
állam általi rendezésérő l szóló 1226/2015 . (IV . 20 .) Korm. határozat értelmében az egészségügy i
intézmények adósságkonszolidációja érdekében 60 milliárd forint egyszeri forrásbevonásról döntött . A
konszolidációs támogatás fedezetet nyújtott a 2015 . április 1 . napja előtt lejárt és nem vitatott, a 2015 .
május 5-én nyilvántartott szállítói tartozások közel 100 százalékának kifizetésére .

A fekvőbeteg-szakellátást nyújtó állami egészségügyi intézmények m űködési rendjének egye s
kérdéseirő l és egyeztető fórumairól szóló 12/2015 . (IV. 10 .) EMMI utasítás keretében a Kormány
megkezdte az egészségügyi intézmények további eladósodásának megfékezésére irányul ó
intézkedéseket . Ennek értelmében megyénként és a fővárosban a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó
egészségügyi intézmények kiegyensúlyozott gazdálkodásának el ősegítése és összehangolása
érdekében Megyei Egészségügyi Gazdasági Bizottság, illetve F ővárosi és Pest Megyei Egészségügy i
Gazdasági Bizottság működik .

Az egészségügyi szolgáltatók Egészségbiztosítási Alapból történ ő finanszírozásának részlete s
szabályairól szóló 43/1999 . (III . 3 .) Korm. rendelet 6 . § (4) bekezdése szerint a tárgyév utols ó
hónapjában a havi kifizetést követően és az átcsoportosítás után az egyes szakfeladatokon mé g
rendelkezésre álló el ő irányzat osztható fel és fizethető ki, az államháztartásért felel ős miniszte r
egyetértésével . A 2015 decemberében felosztható maradvány összesen 6,94 milliárd forint volt, amel y
az alábbi elvek szerint került felosztásra .

Járóbeteg-szakellátás ösztönzése — 4,669 milliárd forint
Onkológiai diagnosztika (CT/MR és PCR vizsgálatok) — 0,245 milliárd forint és 0,5 milliárd forin t
Várólista csökkentési program — 1,0 milliárd forint
Egynapos ellátások ösztönzése — 0,527 milliárd forint

Ezen felül a Speciális finanszírozású szakellátás előirányzat 12 milliárd forinttal történ ő megemelésére
is sor került, amely forrásbevonás a 2016 . évben lesz érzékelhet ő az intézmények számára .



A Békés megyében található kórházak adósságállományáról az alábbiak szerint tájékoztatom:

Szállítókkal szemben fennálló tartozás

Intézmény/szállító Megye Nem lejárt állomány Lejárt állomán y

Békés

	

Megyei

	

Pándy
Kálmán Kórház, Gyula

Békés 289 950 611 Ft 1 489 382 897 Ft

Dr .

	

Réthy

	

Pál

	

Kórház-
Rendelő intézet, Békéscsaba

Békés 218 172 584 Ft 643 577 436 F t

Orosházi Kórház, Orosháza Békés 88 751 861 Ft 468 262 028 Ft

Budapest, 2016 . február 12 .
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Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014 . (II . 24 .) OGY határozat 2 . melléklet
43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Dr. Tóth Bertalan
(MSZP) országgyűlési képviselő „Mekkora a Békés megyei kórházak adóssága?” című,
K/8634 . számú írásbeli választ igényl ő kérdésére adott válaszomat .

Budapest, 2016 . február 12 .

Tisztelettel :

Rétvári Benc e
államtitkár


	page 1
	page 2
	page 3

