
   
Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

20. számú 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 
KÉSZÜLT: Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 17- 
                   én 8.00 órától tartott  r e n d k í v ü l i  üléséről. 
 
JELEN VANNAK: Medvácz Lajos polgármester, Csach Gábor alpolgármester,  
                              Dr. Csekey László, Huszár Péter, Lombos István, Pulay László, Reznicsek  
                              Ferencné, Serfőző Bernadett, Siket Béla, Szabó Péter és Zolnyánszki Zsolt  
                              képviselők. 
 
HIVATALBÓL JELEN VAN: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző  
                                              Selmeczi Zoltán humánszolg. oszt. vez.  
                      
 
MEDVÁCZ LAJOS polgármester köszönti az ülés résztvevőit és a Képviselő-testület tagjait. 
Megállapítja az ülés határozatképességét ( 11 fő ) és azt megnyitja. 
Távolmaradását előre jelezte Fábián Gábor képviselő, munkahelyi elfoglaltsága miatt. 
 
A meghívó szerinti napirendet módosítás nélkül javasolja megtárgyalni. 
Szavazásra bocsátja a mai ülés napirendjét, melyet a Képviselő-testület 11 igen szavazattal 
elfogadott. 
 
A mai ülés napirendje a következő: 
 
Előterjesztés a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézetet az irányított betegellátási 
modellkísérletben való részvételéért megillető támogatással kapcsolatos nyilatkozat 
elfogadására  
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
N A P I R E N D: 
 
Előterjesztés a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézetet az irányított betegellátási 
modellkísérletben való részvételéért megillető támogatással kapcsolatos nyilatkozat 
elfogadására  
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester 

SELMECZI ZOLTÁN: Az előterjesztésben szerepel, hogy a késedelmi kamatokkal együtt 127 
millió Ft jár a kórháznak. Az évi 7 %-os késedelmi kamatról lemondana a kórház - a 
megegyezés értelmében -, mert az OEP is átszervezés alatt áll és biztosabbnak látszik az a 



pénz, amit már a Fővárosi Bíróság megítélt. Szerintem is kockázatos lenne a további igény. Így 
98 millió Ft-ról születne döntés. 
 
DR. CSEKEY LÁSZLÓ: Különböző értesülések alapján úgy tudjuk, hogy ezzel a megoldással 
hamarabb hozzájutna a kórház a pénzéhez.  
 
PULAY LÁSZLÓ: Én úgy látom, hogy meggondolandó ez a lépés.  Kérdés, hogy az OEP fizetni 
fog-e? 
 
MEDVÁCZ LAJOS polgármester: A Fővárosi Bíróság már elsőfokú határozatot hozott. A 
végrehajtás akkor kezdődik, ha az OEP a mai napon nem fellebbez. 
 
SELMECZI ZOLTÁN: Szóbeli megegyezés van a kórház és az OEP között arról, hogy a kórház 
még ebben az évben megkapja a 98 millió Ft-ot. 
 
HUSZÁR PÉTER: Ne írjuk be a határozati javaslatba kitételként, hogy: …. abban az esetben, ha 
az OEP nem fizet, akkor a 7 %-os kamatot visszamenőlegesen is kéri a kórház? 
 
MEDVÁCZ LAJOS polgármester: Ha az OEP nem fogadja el ezt a határozati javaslatot, akkor 
folytatódik a per.  
 
 
A polgármester a vitát lezárja és szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a 
Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadott. 
 

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő - testületének 
240/2010. (XII.17.) határozata 

a Dr. Kenessey Albert Kórház – Rendelőintézetet az irányított betegellátási 
modellkísérletben való részvételéért megillető támogatással kapcsolatos nyilatkozat 

jóváhagyásáról 
 
 
1./  Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő – testülete tudomással bír arról, hogy 

a Dr. Kenessey Albert Kórház – Rendelőintézet (Továbbiakban: Kórház) 2004 – 2005-ben 
részt vett a Nógrád Megyei Tüdőgyógyintézet, majd a Nógrád Megyei Önkormányzat 
fenntartásában működő Szent Lázár Megyei Kórház által működtetett Irányított 
Betegellátási Modellkísérletben (későbbi elnevezés szerinti Irányított Betegellátási 
Rendszer). E tevékenységet a Kórház a szerződésben vállalt kötelezettségeinek 
maradéktalan teljesítésével elvégezte, amelyért a szerződés és vonatkozó jogszabályok 
szerinti díjázást csak részben kapta meg, tekintettel arra, hogy a Megyei Kórház, mint 
szervező sem jutott hozzá a szerződés szerinti elszámolás alapján járó teljes összeghez. Az 
Országos Egészségbiztosítási Pénztár által ki nem fizetett tőke és annak jogszabály szerinti 
kamatait a Fővárosi Bíróság 63.P.24.865/2007/27. számú ítélete tartalmazza. 

 
2./ A Képviselő-testület – a peren kívüli egyezség létrehozása és a kötelezett alperes mielőbbi 

teljesítése érdekében – jóváhagyja a fenntartásában működő Dr. Kenessey Albert Kórház – 
Rendelőintézetnek (2660, Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125.) a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 301/A § (2) bekezdése szerint megítélt 
késedelmi kamatról való lemondó nyilatkozatát, amely összegre a Fővárosi Bíróságon az 
Országos Egészségbiztosítási Pénztár ellen az irányított Betegellátási Modellkísérlet 



kapcsán a szerződésből eredő fizetési kötelezettség teljesítése iránt kezdeményezett 
63.P.24.865/2007/27. számú perben hozott, nem jogerős ítélet alapján jogosult. 

 
 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármester, hogy e döntéséről értesítse a Dr. Kenessey 

Albert Kórház – Rendelőintézetet, továbbá a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: 2010. december 17.  
Felelős:   Medvácz Lajos polgármester 
  
 
A napirend elhangzását követően Medvácz Lajos polgármester megköszöni a testület tagjainak, 
a rendkívüli ülésen történő megjelenést. 
 
 
                                                                        K.m.f. 
 
 
 
                      /: Medvácz Lajos :/                                                   /: Dr.Tőzsér Zsolt :/     
                           polgármester                                                                  jegyző 


