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Tisztelt Képviselő-testület!

A kormány 2006. évi CXV. Törvény és a Kormány 4/2007. (I.22.) számú Kormány rendelete
alapján 2007. február 15-i hatállyal a háziorvosi- és a járó beteg szakellátásban bevezetésre
került a vizitdíj. A hivatkozott jogszabály alapján a Cepeli Egészségügyi Szolgálat arra
kötelezett, hogy mindazon betegektől beszedje és a pénzügyi jogszabályoknak megfelelően
bizonylatolja, az alkalmankénti 300.- (bizonyos esetekben 600.-) forintot, akik a
szakrendeléseket igénybe veszik. A vizitdíj összegét előre, az ellátás megkezdése előtt kell
megfizetni.
A vizitdíj beszedése – tekintettel az évenkénti mintegy 360.000 (!) orvos-beteg találkozásra a hagyományos készpénzkezelési módszerrel jelentős élő munka ráfordítást, ebből adódóan
mintegy 4 fős létszámbővítést igényelne. Lehetőség nyílik azonban arra is, hogy megfelelő, a
beteg azonosító adatait tartalmazó, nyugta kibocsátására alkalmas automata beállításával
biztosítsuk a követelményeknek megfelelő bizonylatolást.
Tekintettel arra, hogy a Szakorvosi Rendelőintézetben működő informatikai rendszerben
rögzítettek a szükséges adatok, célszerű olyan automatákat beállítani, amelyek közérthetően
kezelhetők, megfelelnek a jogszabályi előírásoknak, és egyidejűleg kezelik a vizitdíj
beszedését, kiállítják a nyugtát és ezzel együtt biztosítják a beteg bejelentkezését is a
választott szakrendelésre. (a már működő, a beteg bejelentkezését biztosító terminálok
fogadtatásának és használatának kezdeti tapasztalatai kedvezőek).
A rendelő betegforgalmi adatai alapján három darab vizitdíj automata beállítása indokolt
(ebből 1 db a földszinti előtérben, 1 db az I. emeleti betegirányítónál és a hét végi, valamint
éjszakai ügyelet miatt 1 db az ügyeleti váróban kerülne elhelyezésre).
Az automaták egyedi beszerzési ára 2.000 eFt+ÁFA/darab.
A beszerzést az egészségügyi kormányzat pályázat útján, gépenként 250 ezer forinttal,
támogatja. A pályázaton való részvétel feltétele, hogy az egészségügyi szolgáltató szerezze
be és helyezze üzembe az automatát. Az üzembe helyezési jegyzőkönyv pályázati
dokumentációhoz csatolása a pályázaton való részvétel elengedhetetlen feltétele.
Mindezek alapján kérjük a T. Képviselő-testületet, hogy soron kívül biztosítson 7.200 eFt-ot a
Csepeli Egészségügyi Szolgálat részére a vizitdíj automaták beszerzésére és egyidejűleg
járuljon hozzá, hogy az intézmény pályázatot nyújtson be a beszerzés állami támogatására.
Budapest 2007. január 31.
Horváth Gyula
alpolgármester
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Határozati javaslat:
1. Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
a 2007. évi költségvetésében a Csepeli Egészségügyi Szolgálat részére három darab
vizitdíj automata 2.000 eFt/db+ÁFA beszerzési áron történő beszerzéséhez
szükséges összesen 7.200 eFt fedezetet biztosít.
Határidő: elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: 2007. március 31.
Felelős: Tóth Mihály polgármester
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségének támogató szavazata
szükséges.

2. Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
hozzájárul ahhoz, hogy a Csepeli Egészségügyi Szolgálat pályázatot nyújtson be az
Egészségügyi Minisztériumhoz három darab vizitdíj automata beszerzésének
támogatására.
Határidő: elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: 2007. március 31.
Felelős: Tóth Mihály polgármester
végrehajtásra: Viszkievicz Ferenc mb. intézményvezető
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségének támogató szavazata
szükséges.
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