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Szalkszentmárton Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 2022. augusztus 31-i ülésére 

 

Tárgy: Járó- és fekvőbeteg ellátás harmonizáció véleményezése  
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 24/2015.(III.11.) 

számú határozatával úgy döntött, hogy Szalkszentmárton a dunaújvárosi kórházi ellátó körhöz 

csatlakozik. 

A döntés meghozatalakor dr. Pándi Ottó Főorvos Úr és dr. Szűcs Márta háziorvos is jelen 

volt és a szakmai kérdésekben messzemenően figyelembe vettük az ajánlásaikat. A fő indok a 

kórház gyors elérése volt (20-60 km), valamint a megközelítése a buszjáratok miatt. A végső 

szót természetesen a testület mondta ki, ugyanígy döntött Tass, Dunavecse, Apostag és 

Dunaegyháza is. 

 

Az utóbbi időszakban több gyakorlati probléma is felmerült a betegellátás terültén abból 

kifolyólag, hogy Dunaújvárosban nem fogadták a fent felsorolt települések betegeit, 

mondván, hogy területileg nem oda tartoznak, de ugyanerre hivatkozva nem mehettek sem 

Kalocsára, sem Kecskemétre.  

Telefonon keresztül Németh Gábor Tass Község Polgármestere megkereste ez ügyben 

Dr. Jobbágy Lajost, a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros új főigazgatóját, 

aki készségesen állt a rendelkezésére és kézbe is vette az ügyet, annak érdekében, hogy a 

jövőben a betegellátás zavartalan legyen. 

Levelében megerősítette, hogy a Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros 

hivatalos, területi ellátási kötelezettséggel kijelölt egészségügyi szolgáltató fekvőbeteg ellátás 

minden rendelkezésre álló területén az érintett települések vonatkozásában. Azonban Ő is 

csak most szembesült vele, hogy a járóbeteg ellátás tekintetében hivatalos kijelölésre nem 

került sor. Szakmailag ez a helyzet mindenkinek kedvezőtlen, mivel egy műtét körüli 

kivizsgálás, fekvőbeteg ellátás utáni kontroll nem Dunaújvárosban, hanem a járóbeteg 

ellátásra kijelölt megyei intézményben kellene, hogy történjen. Természetesen felajánlotta, 

hogy míg a helyzet rendeződik, addig is várják a járóbetegeket intézményükben.  

A helyzet megoldását Főigazgató Úr abban látja, hogy szeretne a finanszírozó Nemzeti 

Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) és a fenntartó, szakmai irányító Országos Kórházi 

Főigazgatóság (OKFŐ) felé továbbítani egy közös kérelmet, hogy a fekvő- és járóbeteg 

ellátás, természetesen a sürgősségi betegellátással együtt egységesen történhessen az 

intézményükben. Ehhez szüksége lenne az érintett települések, így Szalkszentmárton 

vonatkozásában is egy hivatalos nyilatkozatra, hogy a befogadás az Önkormányzat tudtával 

és egyetértésével történt.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és döntsön a kért 

nyilatkozat megadásáról. 

 

Szalkszentmárton, 2022. augusztus 26. 

 

                                                                                   

 Gulyásné Horváth Tünde 

 polgármester 

  



 

H a t á r o z a t – t e r v e z e t 

 

Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. augusztus 31-i 

ülésére. 

 

 

…../2022.(VIII.31.)  H a t á r o z a t 

Járó- és fekvőbeteg ellátás harmonizációról  

Szalkszentmárton Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete egyet 

ért vele és támogatja, hogy a 

szalkszentmártoni lakosok vonatkozásában a 

fekvő- és járóbeteg ellátás - a sürgősségi 

betegellátással együtt - egységesen 

történhessen a Szent Pantaleon Kórház- 

Rendelőintézet Dunaújvárosban.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Gulyásné Horváth Tünde 

polgármester 

 

Kapja:  

1. Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet 

Dunaújváros – Dr. Jobbágy Lajos főigazgató 

(2400 Dunaújváros, Korányi Sándor u. 4-6. – 

foigazgato@pantaleon.hu) 

2. Dr. Hornyák Edit háziorvos 

3. irattár 
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