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Tisztelt Képviselő-testület! 

  

Polgár Város Önkormányzata a PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit Zrt.-n belül 

többségi, 51,85 %-os tulajdoni hányaddal, 2.593 e Ft összegű részesedéssel rendelkezik.  

 

Az Állami Számvevőszék a vagyongazdálkodás szabályszerűsége tárgyban végzett vizsgálatot 2012. évben 

többek között Polgár Város Önkormányzatánál. Az ellenőrzésről készült jelentést 2013. évben kapta meg 

önkormányzatunk. A Képviselő-testület a szeptemberi ülésen megtárgyalta a javaslatot és döntést hozott a 

szükséges intézkedés megtételére vonatkozóan. 

A javaslattal összhangban a Képviselő-testületnek az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági 

társaságok (továbbiakban:GT) éves beszámolóját és közhasznúsági jelentését meg kell tárgyalnia, így 

gyakorolja a testület a tulajdonost megillető jogokat, és számoltatja be a GT-t a feladat ellátására adott 

vagyonnal való felelős és rendeltetésszerű gazdálkodásról.  

 

Ennek megfelelően az előterjesztés mellékletét képezi a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. beszámolója és a 

mellékletek. 

 

A Zrt. alapítására 2009. június 23.-án került sor a Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ létrehozására 

benyújtott és elnyert TIOP-2.1.2. pályázat által előírt feltételként.   

 

Polgár Város Önkormányzata a beruházáshoz szükséges saját forrás egy részét telek átadásával biztosította, 

melynek piaci értéke 51.750 e Ft volt. A beruházás kivitelezéséhez az önkormányzat 18.561 e Ft összegű 

pénzügyi forrást biztosított 2011. évben, melyet felhalmozási célú tagi kölcsönként tartunk nyilván. A 

kölcsönszerződés szerinti első törlesztő részlet átutalásának időpontja 2014. június 30, az utolsó részleté 

2018. december 31. 

 

A pályázat keretében aláírt fejlesztési megállapodás alapján az intézmény működése során keletkező hiány 

finanszírozására 2011.évben 17.264 e Ft, 2012. évben 123 e Ft működési célú támogatást nyújtott 

önkormányzatunk, melyet működési célú tagi kölcsönként tartunk nyilván. A kölcsönszerződés szerinti első 

törlesztő részlet átutalásának időpontja 2015. június 30, az utolsó részleté 2021. december 31. 

 

A Zrt. likviditási problémáinak kezelésére 30.000.000 Ft keretösszegű folyószámlahitel szerződést kötött, 

ehhez Polgár Város Önkormányzata a vásártér ingatlanra vonatkozó (melynek forgalmi értéke 2011. évben 

71.055 e Ft volt) jelzálogjog bejegyzéssel járult hozzá. 

 

A fentieken túlmenően Polgár Város Önkormányzata az intézmény által ellátott tevékenységhez 2011. 

májustól kezdődően, a különböző közfoglalkoztatási programokon keresztül, humán erőforrást biztosít 

településőr, irodai kisegítő, takarító munkakörben. Ez a Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ 

működésének kezdetétől közel 6,2 MFt összegű bér és járulék költség megtakarítást jelentett. 

 



Az előterjesztés mellékletét képező beszámoló és mellékletei a Zrt. 5 éves működését mutatják be. 

Megállapítható, hogy a GT mérleg szerinti eredménye fokozatosan javult, 2013.évre -198 e Ft lett. A 

beszámoló betekintést nyújt az elnyert pályázatokról is, bemutatva annak az intézmény működésére, 

tevékenységére, gazdálkodására gyakorolt hatást is. A TÁMOP 6.2.4.B-12/2 foglalkoztatást támogató 

pályázat esetében az elnyert támogatásból 43-47 millió Ft gyakorlatilag az GT. 2014. évi üzleti tervében 

megtervezett kiadások finanszírozását teszi lehetővé. 

 

A beszámoló szól arról is, hogy a 4/2014. (III.4.) Kgy. határozatban elfogadott 2014-2019. évekre vonatkozó 

vezetői koncepció Fejlesztési Tervként történő kimunkálása megkezdődött, ennek legfőbb elemei 

felsorolásszerűen szerepelnek a szöveges részben. A pályázat során megszerzett többletforrás pénzügyi 

forrását teremti meg az ott felsorolt fejlesztéseknek.  A szakorvosi ellátás és az ehhez szükséges tárgyi 

feltételek bővítése mellett a fejlesztési és működési célú tagi kölcsönök visszafizetése is szerepel a 

tervezetben.  

 

Polgár Város Önkormányzata mellett Tiszadob Önkormányzata nyújtott tagi kölcsönt a Zrt. beruházáshoz és 

a működtetéséhez is, a többi önkormányzat részéről szükséges fejlesztési forrást fejlesztési célú hitel 

felvételével biztosította a GT.  

 

A pályázati többletforrás lehetőséget biztosít arra, hogy a tagi kölcsönöket nyújtó két önkormányzat Polgár 

és Tiszadob részére nem csak a fejlesztési célú tagi kölcsön, hanem a működési célú kölcsön visszafizetése 

is  legkésőbb 2015. január 1.-jétől megkezdődjön. 

A 2014.évben lehívható pályázati források várhatóan a IV. negyedévtől kezdődően realizálódnak, emiatt 

javaslom, hogy a működési célú tagi kölcsön szerződés módosítását kezdeményezze a Képviselő-testület ez 

év végén. Ezek olyan egyszeri többletbevételek, melyek mind a Zrt. kötelezettségeinek teljesítését, ezen 

belül a fejlesztési célú hitel pénzintézet felé történő visszafizetésének, valamint a tagi kölcsönök 

törlesztésének fedezetét biztosítják. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, javaslataival kiegészíteni és a 

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Polgár, 2014.június 12. 

 

Tisztelettel:  

Tóth József 

polgármester 

 

 

Határozati javaslat 

…/2014. (VI.26.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. 

tevékenységéről szóló beszámolót és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. beszámolóját elfogadja. 

 

2. A Képviselő-testület 2014. IV. negyedévében várható, pályázatból származó többletbevételek 

ismeretében kezdeményezi a működési célú tagi kölcsön szerződés módosítását, az első törlesztő 

részlet átütemezését legkésőbb 2015. január 30.-i időpontra.  

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 
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Beszámoló 

a Képviselő-testület  2014. június 26-i ülésére 

 

Tárgy: Beszámoló a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. tevékenységéről  

 

Készítette: Kiss Ilona vezérigazgató 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A Zrt. alapítására 2009. június 23-án került sor a jelenleg is fennálló tulajdonosi szerkezetben, melynek 

létrejöttét a nyertes TIOP-2.1.2. pályázati konstrukció generálta. Mára az akkori bizonytalanságok, kétségek, 

úgy ítéljük meg eloszlottak a társaság működési formáját, tulajdonosi kör szerepvállalását illetően. A 

Fejlesztési Megállapodásból, Opciós Szerződésből eredő dilemmák oldódtak. 

A beruházáshoz szükséges saját forrást a telek átadásával Polgár Város Önkormányzata biztosította. A 

pénzben szükséges forrásokat a Zrt. nyújtotta, a tulajdonosok által biztosított tagi kölcsön felvételéből, 

illetve tulajdonosok kezességvállalása mellett bankhitelből.  

A Támogatási Szerződésnek megfelelően elkészült a beruházás, felépült az Intézet, biztosítottuk a szükséges 

infrastruktúrát, humánerőforrást, kialakítottuk a működési mechanizmusokat. A terveknek megfelelően 

2011. május 1-től fogadjuk a betegeket.  

Az induláskor a működés megkezdéséhez szükséges forrásokat folyószámla hitelfelvételével oldottuk meg, 

amit most is görgetünk magunk előtt, azonban elmondhatjuk, hogy a Zrt. a mai napig a tulajdonos 

önkormányzatok vissza nem térítendő pénzbeni hozzájárulása nélkül tudja biztosítani a betegellátást. 

 

Az intézményben lehetőség van többek között ultrahang diagnosztika, általános röntgen diagnosztika, 

terhesgondozás, szülészet-nőgyógyászat, szemészet, belgyógyászat, sebészet, ortopédia, kardiológia, 

neurológia, fül-orr-gége gyógyászat, pszichiátria, reumatológia és fizioterápia, bőrgyógyászat és nemibeteg-

ellátás, urológia szakorvosi ellátás igénybevételére, továbbá gyógymasszázs, gyógytorna szolgáltatásokat is 

nyújtunk a betegek részére.  

A beavatkozásokat követő obszerválásra, a betegek monitorozására, a fektető –megfigyelő funkció 

kialakítására kórház kiváltó ellátások- gyógyszeres beállítások, valamint ambuláns infúziós terápiák, 

gyógyszeres kezelések utáni megfigyelések- lakosság közeli biztosítása 6 ágyas nappali kórházi ellátást 

nyújtó részleg került kialakításra.  

Az otthoni ápolás tekintetében megközelítőleg havi 300 vizitet teljesítettünk, ami nagyban elősegíti a 

nappali kórházban kezelt, és a szakrendelőben járóbetegként ellátott, tartós kórházi kezelést nem igénylő, de 

otthonukban tartósan vagy átmenetileg, teljes vagy részleges ápolásra szoruló betegek megfelelő ápolását, 

rehabilitációját.  

 

A Zrt. működésének gördülékenysége elsősorban annak köszönheti, hogy a tulajdonos önkormányzatok 

lakossága jelentős mértékben veszi igénybe szolgáltatásainkat. A teljesítményvolumen korlátunkat a nyitás 

évében átlagosan 37 %-ban tudtuk kihasználni, 2012. évben 92%-ban, 2013.-ban 97 %-ban. A területi 

ellátási kötelezettség módosításának hatásaként további növekedési tendencia állapítható meg.  

 

mailto:petegisz@petegisz.hu
http://www.petegisz.hu/


A betegtörzs alakulása településenkénti bontásban:  

Település 
Regisztrált betegek száma 

(fő) 

Regisztrált 

betegek száma/ 

Összlakosságszám  

Polgár 6 518 80% 

Folyás 240 67% 

Görbeháza 1490 60% 

Újszentmargita 687 49% 

   

Tiszacsege 1 084 24% 

Újtikos 636 71% 

Tiszagyulaháza 475 61% 

Tiszadob 1 134 38% 

Összesen 12 264 57% 

Egyéb település 1 726  

Összesen: 13 990  

 

 

A Zrt. pénzügyi mérleg és eredmény-kimutatás elmúlt 5 évi adatait az 1. és 2. számú mellékletben 

mutatjuk be.  

 

A 2008. –tól  2011. április végéig bezárólag a szakrendelő létrehozásával kapcsolatos tételek jelennek meg a 

beszámolókban. A 2011. év a beruházás és a működés adatait együttesen tartalmazza. 2012-től láthatunk a 

működési adatok vonatkozásában teljes képet.  

2013. évben pénzeszközeink jelentős növekedést mutatnak, azonban ebből több mint 29 millió forint 

pályázatokhoz kapcsolódó előleg, amelyek rövid lejáratú kötelezettségként is jelentkeznek. Részben ez 

magyarázza forrásoldalon lévő rövid lejáratú kötelezettségek nagymértékű növekedését, a 81 millió forintos 

kötelezettség tartalmazza a folyószámlahitel tartozás december 31-i állományát (17 millió forint) is, a le nem 

járt fizetési határidővel rendelkező, de kifizetetlen számlák összegét is, az év végi bérelszámolásokból eredő 

kötelezettségeket is, valamint a még fennálló jó teljesítési biztosíték összegét is. 

Az eredmény-kimutatás mérleg szerinti eredmény sorában a 0-hoz közeli értéket ért el a Zrt. 2013-ban. A 

rendkívüli bevételek soron kimutatott adat jelentős részét a TIOP pályázat kapcsán aktivált eszközök 

amortizációjának támogatás tartalma adja.  

A hosszú lejáratú kötelezettségekből 24 millió Ft fejlesztési célú bankhitel állománya, 44 millió Ft tagi 

kölcsön állomány.   

 

Az Intézettel munkaviszonyban állók létszáma jelenleg 26 fő (szakdolgozók, betegellátást kiszolgálók, 

egyéb), egészségügyi szabadfoglalkozású jogviszonyban 19 fővel állunk (szakdolgozók), 23 gazdasági 

társasággal van közreműködői szerződésünk (szakorvosok).  

 

 

 

 

Az Intézet 2013. évi TVK (Teljesítmény Volumen Korlát) felhasználása az alábbiak szerint alakult 

szakmánként és összesen: 

Általános belgyógyászat  169% 

Általános sebészet  148% 

Általános szülészet-nőgyógyászat  233% 

Általános csecsemő- és 

gyerekgyógyászat  27% 



Általános fül-orr-gégegyógyászat  82% 

Általános szemészet  118% 

Általános bőr-és nemibeteg-ellátás  49% 

Általános neurológia  123% 

Ortopédia  100% 

Urológia  72% 

Reumatológia és fizioterápia  92% 

Pszichiátria  220% 

Általános kardiológia  146% 

Általános laboratóriumi diagnosztika  146% 

Általános röntgen diagnosztika  39% 

Ultrahang-diagnosztika  96% 

Általános fizioterápia  104% 

Gyógytorna  85% 

Gyógymasszázs  56% 

Terhesgondozás  84% 

Nappali kórház  72% 

Összesen intézmény   96% 

Ebből  járóbeteg szakellátás  103% 

Ebből  nappali kórház  72% 

   

 

2014-től újra él a finanszírozáshoz kapcsolódó, degresszióra vonatkozó elszámolási szabály, azaz 

amennyiben a szolgáltató tárgyhónapra jelentett és elszámolható járóbeteg-szakellátási teljesítménye 

meghaladja az adott havi TVK mértékét, a többletteljesítményt az OEP 10 százalékig 30 százalékos, 10 és 

20 százalék között 20 százalékos alapdíjjal számolja el. 

 

Szakmák átcsoportosításával többlet TVK-t nem ad az OEP, csupán új szakmák bevezetésével van arra 

esély, többletkapacitás igénylésére vonatkozó pályázat benyújtásával. 

 

A szakrendelő 2008-ban elkészített kapacitás igénylési pályázatához begyűjtött adatokat a lenti táblázatból 

olvashatjuk ki, az ellátási területünkön lakók jellemzően a felsorolt 4 intézetben vették igénybe a 

szakrendelőnkben is nyújtott szolgáltatásokat. 2007-ben összesen 46156 esetet regisztrált az OEP. Az ellátás 

lakhelyhez való közelebbi telepítése beváltotta a pályázatot kiíró reményét, mely szerint több ellátásra 

szoruló, de előtte azt igénybe nem vevő lakos jutott szakorvosi ellátáshoz. A 2013-as évi adat szerint közel 

63 000 fő járt a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt.-nél , ez a 2007-es adatokat 36 %-kal haladják meg.  

A területi ellátási kötelezettséggel érintett településeken 2013. május 24. és 2014. május 23. (aktuális Projekt 

Fenntartási Jelentés elszámolási időszaka) közötti időszakban az orvos-beteg találkozások 70 %-a a 

PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. szakrendelésein történt. A TIOP 2.1.2. pályázati konstrukcióban vállalt indikátor 

ezen időszakra vonatkozó értéke 50 % volt. A szakrendelőből más analóg szakrendelésekre továbbküldöttek 

aránya a fenti időszakban 20 %, a pályázatban vállalt indikátor értéke max. 20 %.  

 

Ellátások ellátóhely szerint  

 2007. év ellátásai ellátóhely szerint (forrás: OEP) 
2011. 05. 1-
2011. 12. 31. 

2012. 01. 1-
2012. 12. 31. 

2013.01.01- 
2013.12.31. 

Szakmacsoport név 

Debrecen, 
Kenézy Gy. 
M.Kh. 

Tiszaújváros, 
V.Ri. 

DE OEC, 
Debrecen 

Nyíregyháza, 
Jósa A.Oktató 
Kh. 

PÉTEGISZ 
Nonprofit 
Zrt. 

PÉTEGISZ 
Nonprofit 
Zrt. 

PÉTEGISZ 
Nonprofit 
Zrt. 

Általános fizio- és 
mozgásterápia, masszázs, 
gyógytorna   5297 4 114 

 

 

 

9191 21195 20374 

Általános labor 3428 4918 192 2665 
 

5420 9 071 
 

9626 



Általános röntgen 
diagnosztika 1924 1197 273 433 

 
 

1762 3 151 

 
 

3892 

Belgyógyászat 1121 194 162 441 
 

1650 3 096 
 

3331 

Borgyógyászat és 
nemibeteg-ellátás 190 576 221 82 

 
 

86 1 289 

 
 

1152 

Csecsemő- és 
gyermekgyógyászat 388   110 200 

 
 

109 172 

 
 

178 

Fül-orr-gégegyógyászat 707 410 156 146 
 

1405 2 067 
 

2206 

Kardiológia 884 479 366 190 
 

410 811 
 

803 

Neurológia 757 128 167 230 
  

665 1 872 
 

2136 

Ortopédia 17 276 149 186 
  

830 1 049 
 

941 

Pszichiátria 1111 200 41 183 
 

924 2 372 
 

2981 

Reumatológia és 
fizioterápia 519 466 23 70 

 
 

1488 2 386 

 
 

2365 

Sebészet 442 1200 496 140 
 

1522 3 255 
 

3193 

Szemészet 2574 667 258 199 
 

1179 3 054 
 

2668 

Szülészet-nőgyógyászat 1435 1181 584 497 
 

1555 2 662 
 

2573 

Ultrahang diagnosztika 1330 1286 365 338 

 
 

1257 2 723 

 
 

3204 

Urológia 849 139 63 122 627 1 012 1082 

Összesen: 17676 18614 3630 6236 
 

30080 61237 
 

62705 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Intézetben jelenleg az alábbi szakmák működnek: 

 

Szakterületek 

Heti 

rendelési idő 

(óra) 
    

Szak

orvo

si 

Nem 

szakor

vosi 
Szakorvos /óra Megjegyzés 

Belgyógyászat 26      

Dr. Vadász Györgyi 6 óra, Dr. 

Páll Katalin 4,5 óra, Dr. Vitai 

Edit 10,5 óra, Dr. Andorkó 

Mária 5 óra  

Sebészet 20      

Dr. Hájer Gyula 8 óra; Dr. 

Szakáczky József 6 óra,  

Dr. Csáky Gergely 6 óra  

Szülészet-nőgyógyászat 20      Dr. Szikszai Péter 20 óra   



Gyermekgyógyászat 2      

Dr. Czégényi Zsuzsa  1óra, 

Dr. Maák Margit 1 óra   

Fül-orr-gége 12      Dr. Bozóki Eszter 12 óra   

Szemészet 20      

Dr. Pálfi Edit 5 óra, Dr. Okos 

Mária 5 óra, Dr. Eszlári 

Zsuzsa 5 óra , Dr. Katona Irén 

5 óra   

Bőrgyógyászat 12    Dr. Lukács Péter 4 óra 8 óra szakorvos hiány 

Neurológia 10      Dr. Kövér László 10 óra   

Ortopédia 6      Dr. Prodonov Vaszilj 6 óra   

Urológia 6      Dr. Farkas Antal 6 óra   

Kardiológia 10      

Dr. Fónagy Sütő Zoltán 7 óra, 

Dr. Páll Katalin 3 óra  

Reumatológia 12      Dr. Domokos Pál 12 óra   

Pszichiátria 14      Kenézy 14 óra   

Laboratórium   20    HQ-Lab    

Röntgen 15    20    ICONOMIX Kft. 15 óra   

Ultrahang 15    20    

Dr. Kiss Egon 11 óra; Dr. 

Kövér László 4 óra   

Gyógytorna   20        

Gyógymasszázs   20        

Fizioterápia   20        

Nappali kórház         6 ágy 

Otthoni szakápolás         300 vizitóra/hó 

  200 120 0  

 

 

 

Kiegészítő forrásokat jelentenek, illetve az ellátás színvonalát emelik a pályázatok során megvalósuló 

fejlesztések.  Jelenleg 4 pályázat van folyamatban. 

 

1, A TÁMOP 6.1.2-2011/3 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a kistérségben 

A pályázaton 124.253.617 Ft támogatást nyertünk.  

A pályázat célja: az egészséget szolgáló egyéni magatartásminták kialakítása a lakosság és speciális, magas 

kockázatú célcsoportok körében kistérségenként egy-egy koordinált fejlesztési projekt keretében az 

egészségfejlesztést kistérségenként támogató intézmény kialakításával és az egészségügyi ellátórendszer 

egészségfejlesztéssel összefüggő feladatainak összehangolásával, kapcsolatainak fejlesztésével. A pályázat 

központi fejlesztési eleme a kistérségi Egészségfejlesztési Iroda (EFI) létrehozása, az egészségfejlesztési 

szolgáltatások fejlesztése, az EFI-nek a befogadó intézmény/szervezet/nonprofit gazdasági társaság 

struktúrájába való beillesztése, az alapellátás szűrési tevékenységének támogatása. Az EFI-t befogadó 

intézmény/szervezet/ nonprofit gazdasági társaság kötelezően a pályázó, illetve konzorcium esetén a 

konzorciumvezetője. Amennyiben a kistérségben uniós forrásból finanszírozott kistérségi járóbeteg 

szakellátó központ (TIOP 2.1.2. illetve ROP keretében fejlesztett) van, abban az esetben az adott járóbeteg 

szakellátó intézménynek/szervezetnek/nonprofit gazdasági társaságnak az EFI befogadása kötelező. 

A program keretében az egészségügyi ellátórendszerhez integráltan egészségfejlesztési irodák jönnek létre, 

amelyek koordinálják a kistérség egészségfejlesztési programjait, összekötő kapocsként működnek az 

egészségügyi alapellátás, a járóbeteg szakellátás (önálló és fekvőbeteg szakellátáshoz integrált) és az 

egészségfejlesztési programokat megvalósító szervezetek között. 

Az egészségfejlesztési irodák – közvetlen kapcsolatot kialakítva az egészségfejlesztési programok 

célcsoportjaival – oly módon javítják az egészségügyi ellátórendszer prevenciós tevékenységét, hogy a 

háziorvosi szolgálatoktól, a járóbeteg szakrendelésről vagy fekvőbeteg szakellátást követően az 

egészségfejlesztési irodákba irányított életmódváltásra szorulókat, vagy saját elhatározásukból 



életmódváltást kezdeményezőket kockázatbecslés alapján életmódváltó programokba vonják be és követik a 

programokban való részvételüket. 

A fejlesztés 100%-os támogatási intenzitás mellett 2013-2015. között kerül megvalósításra. 

 

A projekt gördülékeny lebonyolítása érdekében 20 millió Ft támogatás megelőlegező hitelezésre van 

szükségünk, jelenleg a hitelbírálat zajlik. 

A projekt szakmai megvalósítása márciusban elkezdődött. Szűréseket, klubelőadásokat tartottunk hat 

településen. 

 

 

2, A TÁMOP 6.2.2/A/11/1 „Képzési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatás-fejlesztése 

érdekében” 

A pályázaton 20.185.260 Ft támogatást nyertünk.  

 

A konstrukció az egészségügyi ágazatban fennálló humánerőforrás- krízis helyezet kezelését célozza meg 

összhangban a Semmelweis Tervben meghatározott egészségügyi struktúra átalakítással.  

Az egészségügyben biztosított megfelelő mennyiségű és minőségű humánerőforrás következtében javuljon 

az egészségügyi ellátás színvonala, ezáltal javuljon az egyén egészségügyi állapota, melynek köszönhetően 

javulnak az egyén foglalkoztatási esélyei a munkaerőpiacon, így hozzájárulva a foglalkoztatás dinamikus 

bővítése cél megvalósításhoz.  

A pályázat keretében összesen 5 fő OKJ-s képzését, 10 fő menedzsment jellegű ( területek: tájékoztatások és 

kommunikáció a betegekkel az ellátás során, orvosi eszközök, új technológiák kezelése és optimális 

kihasználása, stressz kezelés, kiégést megelőző tréning, konfliktuskezelés) továbbképzését szeretnénk 

megvalósítani. 

A támogatás intenzitása 100%,  2013-2014. években történik a megvalósítás.  

2 fő elvégezte a szakasszisztensi képzést, illetve a 6 alkalomból 4 alkalommal megvalósult a menedzsment 

jellegű képzés.  

A projekt finanszírozása jelenleg nem okoz gondot, az előleg biztosítja a szükséges fedezetet.   

 

 

 

3, A PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. a TÁMOP 6.2.4.B-12/2 „PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. foglalkoztatást 

támogató fejlesztése”  

A pályázaton 49.975.596 Ft támogatást nyertünk.  

 

Az egészségügyi ellátórendszerben foglalkoztatottak korfája hűen tükrözi a társadalom elöregedő 

tendenciáit. Ezt a folyamatot tovább rontja az egyre kisebb arányú utánpótlás, a korai pályaelhagyás, illetve 

a pályára lépés motivációjának hiánya, mely az orvosok és a szakdolgozók vonatkozásában egyaránt érezteti 

hatását. Az orvosok, szakdolgozók egyaránt túl vannak terhelve. A munkaidő intézményi szinten betartásra 

kerül, de a jövedelmi viszonyai miatt a szakember kénytelen egyéb intézményben is önként vállalt 

túlmunkával a keresetét kiegészíteni. Emellett egyre inkább megjelenő tendencia a pályaelhagyás. A hazai 

egészségügyi rendszerből legalább 3000 orvos és kb. 4200 szakdolgozó hiányzik. Ezt a számot tovább 

növeli, hogy évente egyre nagyobb számban kérnek igazolást külföldi munkavállalás céljából.  

 

A konstrukció alapvető célja az egészségügyi ellátórendszer hatékony működéséhez szükséges 

humánerőforrás biztosításához való hozzájárulás, figyelemmel az ágazati fejlesztésekre, valamint a 

Semmelweis Tervben foglalt egészségügyi struktúra-átalakításra. Ezt a célt elősegítheti egy olyan 

középtávú, foglalkoztatást támogató program elindítása, amely az egészségügyi intézményeknek nyújt 

átmeneti bértámogatást a hiányzó vagy az új funkciókhoz illeszkedő orvosi, szakdolgozói kapacitások 

biztosítása érdekében.  

 

Az egészségügyi ellátórendszer szerkezetátalakítása következtében az uniós támogatásból fejlesztett 

járóbeteg szakellátás, rehabilitációs ellátások, továbbá a sürgősségi ellátás szervezéséhez szükséges 

humánerőforrás-igényének biztosítása foglalkoztatási támogatással, a megváltozott szolgáltatási 



struktúrához való alkalmazkodás elősegítése a már foglalkoztatott egészségügyi dolgozók átképzésével 

valósul meg.  

 

A pályázat 2013.02.28.-2015.04.30. között valósul meg 100% - os támogatási intenzitással.   

 

A Támogató Okirathoz szükséges dokumentumokat beküldtük, várjuk az aláírt szerződést. 

A pályázat részben a TIOP -2.1.2. konstrukcióban létrejövő szakrendelők humánerőforrásának biztosítására 

szolgál. 

 

A pályázat költségvetéséből 43-47 millió forint gyakorlatilag meglévő kiadások finanszírozását teszi 

lehetővé. 

A forrás a Fejlesztési Tervünk pénzügyi bázisát képezheti. 

A projekt kezdete 2014. február 28., ami abból eredeztethető, hogy meglévő humánerőforrás-költségeket 

finanszíroz a pályázat. 

 

 

4, A PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. a TÁMOP-1.1.1-12/1-2012-0001 „Megváltozott munkaképességű 

emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése”  

A pályázaton 699.636 Ft támogatást nyertünk.  

 

A TÁMOP-1.1.1-12/1 projekt céljának megfelelően az új jogszabályi környezetben ésszerű együttműködést 

szükséges kialakítani a Rehabilitációs Szakigazgatási Szervek, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális 

Hivatal, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat és az egyéb szolgáltatók között a megváltozott 

munkaképességű célcsoport nyílt munkaerőpiacon történő foglalkoztatása érdekében.   

  

Ennek elősegítése céljából a projekt keretében az alábbi részcélokat tűzzük ki:  

- a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásra való felkészítése;  

- a megváltozott munkaképességű emberek elhelyezkedésének elősegítése;  

- munkáltatók ösztönzése megváltozott munkaképességű személyek  

foglalkoztatására;  

 

A pályázat 2014.05.08.-2015.04.30. között valósul meg 100% - os támogatási intenzitással 1 fő 

foglalkoztatásával.  

 

 

 

A PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. küldetése az elkövetkező években is:  „Gyógyítani a legkorszerűbben, ápolni a 

legemberségesebben, betegségeket megelőzni legeredményesebben” filozófia kell, hogy legyen.  

Akkor lehetünk sikeresek, ha nem csupán közfeladatot látunk el, hanem a gyógyulni vágyók igényeit is 

maximálisan kielégítjük.  

Fontosnak ítéljük a betegségek kialakulásának megelőzést, melynek egyik legfontosabb pillére a lakosság 

egészségtudatos viselkedése, ehhez igen nagy segítséget nyújt az „Érted?!, Velünk!” program. Nem csupán 

pályázati kötöttségként kívánjuk megélni a fenntartási kötelezettséget, hanem kiegészítő szolgáltatásként, 

beépülve a lakosság mindennapi életében fejtve ki prevenciós tevékenységünket. Az egészségmegőrzés és 

egészségfejlesztés komplex rendszerének működtetése nem egy projekt, hanem egy hosszú távú térségi 

szerepkör, amiben tevékenyen részt kívánunk vállalni, ezzel is elősegítve a térség egészségügyi mutatóinak 

javulását. 

Legnagyobb számban a szív-és érrendszeri, azaz a keringés megbetegedésiből adódik a halálozás, a 

kistérséget illetően a megyében is az egyik legrosszabb helyet foglaljuk el. A menedzsment törekszik arra, 

hogy kardiometebolikus szemléletet alakítson ki az Intézetben. A beteg gyógyítása során, prevenciós 

tevékenységünk végzése közben kiemelt figyelmet fordítunk ezekre a betegségcsoportokra, komplex ellátást 

igyekszünk biztosítani a lakosság számára. 



Tesszük ezeket úgy, hogy a Zrt. önállóan is képes legyen pénzügyi stabilitását fenntartani, illetve erősíteni. 

Fontos az ellátás színvonalának megőrzése, illetve javítása, hiszen az a betegek elégedettségét válja ki, a 

beteg, illetve a kliens a „lábával szavaz”. A finanszírozás mértékét is ez határozza meg. Továbbra is kiemelt 

szempont, hogy pályázati források bevonásával egészítsük ki forrásainkat, illetve bővítsük 

szolgáltatásainkat, emeljük az ellátás színvonalát.  

4/2014. (III.04.) Kgy. határozatban elfogadott 2014-2019 évekre vonatkozó vezetői koncepció Fejlesztési 

Tervként való kimunkálása megkezdődött. A Fejlesztési Terv pénzügyi bázisát a TÁMOP-6.2.4.B-12/2. 

„PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. foglalkoztatást támogató fejlesztése” pályázat adja.  

A Fejlesztési Tervnek négy alappillére van:  
- járóbeteg szakorvosi ellátás bővítése, a kardiometabolikus szemlélet tükrében 
- alapellátással való kapcsolat erősítése 
- épület állagmegóvása, üzemeltetéshez szükséges eszközök beszerzése 
- működés stabilitásának megteremtése  

 

A Felügyelőbizottság, illetve a Közgyűlés is a 2014. május 27-i ülésén megfogalmazta a Fejlesztési Terv 

jelentőségét, a fejlesztések- állagmegóvások, illetve a működés stabilitásának egyensúlyának megteremtési 

igényét. 

A szakorvosi ellátások bővítéséből keletkezhetnek működési bevételi többletek, az épület állagmegóvása, az 

amortizáció pótlása szükségszerű, a Zrt. kötelezettségeinek elviselhető mederben tartása elengedhetetlen.   

 

A 2014. évi üzleti tervben tartalékként különítettük el a TÁMOP-6.2.4.B-12/2. „PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. 

foglalkoztatást támogató fejlesztése” pályázat forrásai miatt felszabaduló működési bevételeket.  

A támogatások megérkezésének időbeni ütemezése likviditási zavarokat keletkeztet a Zrt. működésében. A 

Közgyűlés 17/2014. (V.27.) sz. Kgy. határozatában megfogalmazta, hogy a tagi kölcsönök összegének 

átütemezését kezdeményezzük.  

2014.június 30-áig Polgár Város Önkormányzata részére     1.857.000 Ft-ot 

2014.június 30-áig Tiszadob Nagyközség Önkormányzata részére      780.268 Ft-ot 

2014.december 31-éig Polgár Város Önkormányzata részére    1.856.000 Ft-ot 

2014.december 31-éig Tiszadob Nagyközség Önkormányzata részére        779.900 Ft-ot, 

összesen:     5.273.168 Ft-ot kell szerződés 

szerint visszafizetni az Önkormányzatok felé.  

A kölcsönök összegeinek a határidőben történő visszafizetése kétséges a fenti okok miatt. Kérem a tisztelt 

Képviselő-testületet, hogy a kölcsön törlesztésének időbeni átütemezéséhez járuljon hozzá, a támogatások 

megérkezéséig a szerződésben foglalt szankciókat ne alkalmazza.  

 

 

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy beszámolónkat elfogadni szíveskedjék. 

 

Polgár, 2014. június 06. 

 

        Tisztelettel:  

          Kiss Ilona 

          vezérigazgató 

 

 


