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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 
Az egészségügyi ellátás térítésmentes igénybevételének feltétele, hogy az igénybe vevő 
rendelkezzék olyan jogviszonnyal, amely erre őt jogosulttá teszi. 
 
A térítésmentes ellátásra nem jogosult személyek térítési díjának megállapítására vonatkozó 
szabályzat jóváhagyása – a 284/1997.(XII.23.) Kormány rendelet 1. § (6) bekezdése szerint - 
képviselő testületi hatáskör. Az utóbbi időszakban több olyan intézkedés történt, amely a 
biztosítási jogviszony ellenőrzésére és a biztosítás nélküli ellátást igénylők kiszűrésére 
irányul. A szociálisan rászorult személyek számára megfelelő jogszabályi feltételek 
biztosítják továbbra is a térítésmentes ellátást, amennyiben valamely rendszeres szociális 
ellátásban részesülnek. Azon személyek és családtagjaik ellátásáért, akik nem tartoznak az 
utóbbi körbe és biztosítási jogviszonnyal sem rendelkeznek, az OEP semmiféle térítést nem 
nyújt az egészségügyi szolgáltatónak. Ezért indokolt, hogy éljünk azzal a jogszabályi 
lehetőséggel, amely térítési díj megállapítását teszi lehetővé. 
 
A jóváhagyásra előterjesztett „Egészségügyi szolgáltatások térítési díjairól szóló szabályzat” 
tervezetében részletesen felsoroltuk azokat a jogszabályokat, amelyek a térítési díjfizetési 
kötelezettség megállapításának az alapját képezik. A Szabályzat a biztosítási jogviszony 
keretében nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó, de részleges térítési díj mellett igénybe 
vehető szolgáltatások térítési díját is tartalmazza. A szabályzat szerinti díjfizetést 2009. július 
1-től javaslom bevezetni. 
 
Javaslom, hogy a Képviselő-testület az előterjesztést vitassa meg és fogadja el. 
 
 
Budapest 2009. május 25. 
 
 
 
 
          Horváth Gyula 
          alpolgármester 
 



 
 
Határozati javaslat: 
 
 

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2009. 
július 1-i hatállyal jóváhagyja az Egészségügyi szolgáltatások térítési díjairól szóló 
szabályzatot. Felkéri a Polgármestert, gondoskodjék arról, hogy a Csepeli Egészségügyi 
Szolgálatnál a szabályzat bevezetésre kerüljön. 

 
Határidő:   azonnal 
Felelős:   Tóth Mihály 

polgármester 
 

Végrehajtásért felelős:   Viszkievicz Ferenc 
      mb. intézményvezető 

 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők minősített többségű támogató 
szavazata szükséges.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK  

 
TÉRÍTÉSI DÍJAIRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZAT 

 
 
 
 

 
 

 

 

 



 

1. ALKALMAZÁSI TERÜLET: 
 

Jelen szabályzat a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi 

szolgáltatások (továbbiakban: szolgáltatások) térítési díjairól szóló 284/1997. (XII.23.) 

Kormányrendelet 1.§ (6.) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Csepeli 

Egészségügyi Szolgálat (továbbiakban: Intézmény) működési körében megállapítható 

térítési díjak mértékét, befizetésének rendjét, azok mérséklésére illetve elengedésére 

vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. Tartalmazza továbbá valamely jogszabály által 

meghatározott egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó térítési díjakat. 

 
 

2. HIVATKOZÁSOK: 
 

2.1. 284/1997. (XII.23.) Kormány rendelet: A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes 

egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról. 

2.2. 1997/LXXXIII. törvény: A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól. 

2.3. 89/1995. (VII.14.) Kormány rendelet: a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról.   

2.4. 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. 

törvény végrehajtásáról (26 §) 

2.5.  52/2006. (XII.28.) EüM rendelet a sürgős szükség körébe tartozó egyes 

egészségügyi szolgáltatásokról 

2.6. A Csepeli Egészségügyi Szolgálat – Pénz- és értékkezelési szabályzata 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



3. A SZABÁLYZAT TARTALMA: 
 

3.1 Általános szabályok: 

A részleges és teljes térítési díj (a továbbiakban: térítési díj) ellenében igénybe 

vehető szolgáltatások térítési díját az Intézményben a betegek számára 

hozzáférhető módon nyilvánosságra kell hozni. Ezért jelen szabályzat minden 

betegellátó egység számára hozzáférhető, és az adott ellátó egységre vonatkozó 

térítési díjakat jól látható helyen ki kell függeszteni. 

A szervezeti egység vezetője köteles gondoskodni arról, hogy a szabályzat 

tartalmát az arra illetékesek megismerjék és alkalmazzák.  

 

3.1.1. A szolgáltatás(ok) teljesítése előtt az érintettet tájékoztatni kell a térítési díj 

várható mértékéről. 

 

3.1.2. Az igénylő köteles az igényelt szolgáltatás díjának megfelelő összeget 

befizetni, amelyről az Intézmény Pénz- és értékkezelési szabályzata szerint 

számlát ad számára. 

 

3.2 A számla szigorú számadású nyomtatványok közé tartozik, kezelését az 

intézmény Pénz- és értékkezelési szabályzata tartalmazza. A számla első 

példányát megkapja a beteg. A második példányt ki kell tépni a számlatömbből, 

és a számlán szereplő összeggel vagy az összeg intézmény részére történő 

befizetését igazoló csekkel együtt, Pénz- és értékkezelési szabályzatban 

előírtak szerint a házi pénztárba kell elszámolni. A harmadik példány a 

tömbben marad. A fent leírtak megvalósulásáért a számlát kiállító személy a 

felelős. 

Rontott készpénzfizetési számla esetén mindhárom példányt keresztben át kell 

húzni és STORNO felirattal kell ellátni. Ha már az első példányt kitépték a 

tömbből, akkor azt tűzőgéppel a másik két példányhoz kell csatolni. 

. 

3.3. A térítési díj elengedése vagy mérséklése minden esetben írásbeli kérelem 

alapján történhet, és egyedi elbírálást igényel. Az egészségügyi ellátásban 

alapszabály, hogy lehetőség szerint minden beteget el kell látni. Nem tagadható 

meg az ellátás attól, aki az általánostól eltérő élethelyzetéből adódó problémák 

miatt képtelen a térítési díj megfizetésére. (pl.: szociális körülmények, nem 

rendelkezik sem lakcímmel, sem hajléktalan igazolvánnyal, nem látszik 

biztosítottnak a TAJ kártya beszerzése, magyar származású nem magyar 

 



állampolgár, bűncselekmény áldozataként képtelen a térítési díj megfizetésére, 

stb.) Az intézményvezető az ellátást igénybe venni szándékozó írásbeli kérelme 

alapján, 3 munkanapon belül dönt a méltányosságból történő mérséklésről, 

vagy a térítési díj teljes elengedéséről.  

A kötelező egészségbiztosítás ellátásai keretébe nem tartozó szolgáltatások 

(4.1. pont) esetén a térítési díjat nem lehet elengedni! 
 

Fizetési kötelezettség fennállása esetén a betegtől levett vizsgálati mintát 
(szövettani minta, nőgyógyászati citológia stb.) továbbküldeni csak úgy 
lehet, ha a beteg a minta várható vizsgálati költségét is előre megfizette és 
vállalja a díjtétel esetleges utólagos korrekcióját is. 
Amennyiben beutalót ad a vizsgálatot végző orvos a betegnek, arra jól 
látható módon köteles feltüntetni a beteg fizetési kötelezettségét. 

 

A jelen szabályzat alapján beszedett térítési díjak az Intézmény saját bevételét 

képezik. Finanszírozási szerződés alapján nem számolhatja el a részleges 

térítési díj ellenében nyújtott szolgáltatás részleges térítési díjjal fedezett részét.  

3.4. A be nem fizetett térítési díjak behajtásról az Intézmény gondoskodik. 

 

4. Térítési díjak 
 

4.1. A kötelező egészségbiztosítás ellátásai keretébe nem tartozó 
szolgáltatások, amelyek térítési díjait a 6.1 melléklet tartalmazza: 

 

•  Munkaköri alkalmassági vizsgálatok (első fokon)  

•  Gépjárművezetői, vízijármű-vezetői orvosi alkalmassági 

vizsgálat 

•  Lőfegyver viselési orvosi alkalmassági vizsgálatok  

•  Külön jogszabály által elrendelt orvosszakértői 

vizsgálatok és szakvéleményezés 

•  Véralkohol-vizsgálathoz vérvétel 

•  Látlelet kiadása 

 

 

 
 
 

4.2 A biztosítási jogviszony keretében szolgáltatásokhoz kapcsolódó, de 
részleges térítési díj mellett igénybe vehető fogorvosi szolgáltatások 
térítési díjtétele a 6.2 mellékletben foglaltak szerint kerül megállapításra 
(Lásd: A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. tv. 

 



23. § c. pontjában foglaltak, a 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. sz. 
melléklete, 2.b. pontja) 

 

4.3 A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. tv. 23. 
§ f. pontjában foglaltak, továbbá egészségügyi biztosítási jogviszonyon 
kívül ellátottak: 

 
4.3.1 A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. tv. 

23.§ f. pontja, mely szerint a biztosított részleges térítés mellett 

jogosult saját kezdeményezésre –a kezelőorvos által gyógyító céllal 

rendelt, az egészségügyi miniszter által az adott finanszírozott 

ellátásra meghatározott vizsgálati és terápiás eljárási rend szerinti 

szolgáltatásoktól– többletköltséget okozó, eltérő tartalmú 
szolgáltatást kezdeményezni, mely esetben a többletszolgáltatások 

díjtételei az 6.2. melléklet szerinti díjtétel. 

 

4.3.2 A nem biztosított beteg az ellátásra történő jelentkezéskor köteles 

megfizetni a rendelőkben végzett vizsgálatok és beavatkozások, 

valamint a diagnosztikai vizsgálatok 6.2. melléklet szerinti térítési 
díjait.  

 

Azon ellátottak is kötelesek utólag megfizetni a 6.2.sz. melléklet szerinti 

térítési díjat, akik az ellátás során TAJ kártyájukat bemutatni nem tudták és  

a szolgáltatás igénybevételét követően a jogszabályban előírt 15 napos 

határidőn belül TAJ szám bemutatási kötelezettségüknek nem tettek eleget. 

/ Ezt a kötelezettséget az érintettek írásban vállalják./ 

A TAJ kártya, vagy az ellátásra jogosító egyéb dokumentum utólagos 

bemutatása hiányában megállapított térítési díjak behajtására – tekintettel 

arra, hogy ezt az érintettek előzetes, írásos nyilatkozatban vállalták (6.5. 

melléklet) - csak az általános szabályok szerint (ügyvédi felszólítás, fizetési 

meghagyás, végrehajtáskérés, stb.) kerülhet sor. A tartozás végleges 

elengedésére, a behajthatatlan tartozásokra vonatkozó szabályok az 

irányadóak. 

 

 

 

4.4. Külföldiek ellátása: 
 

 



Külföldi állampolgárnak minősül, a Magyar Köztársaság területén tartózkodó: 

 Állandó magyarországi tartózkodásra jogosító személyi 

igazolvánnyal, vagy letelepedés előkészítése céljából kapott 

magyarországi tartózkodási engedéllyel nem rendelkező külföldi 

állampolgár; 

 Külföldön lakó állampolgárság nélküli személy; 

 Állandó jelleggel külföldön lakó, belföldön munkaviszonyban nem 

álló magyar állampolgár. 

 

A díjfizetési kötelezettség alól kivételt képeznek az alábbi külföldi 

állampolgárok: 

 Aki elsősegélynyújtásban, illetve mentésben részesül. 

Elsősegélynyújtás illetve mentés, az azonnali egészségügyi ellátásra 

szoruló betegnek a feltalálási helyén végzett sürgősségi ellátása, 

illetve –szükség szerint– a legközelebbi egészségügyi szolgáltatóhoz 

történő szállítása, valamint a szállítás közben végzett ellátása. 

 Akinek államával a Magyar Köztársaságnak megállapodása van a 

végrehajtásuk tárgyában kiadott jogszabályok rendelkezései szerint. 

(Államközi szerződés) 

 Aki az Európai Unió tagállamából érkezett és rendelkezik érvényes    

biztosítási jogviszonyt igazoló kártyával. 

 Kérelmező, a befogadott, illetőleg a menedékes a 301/2007. (XI.9.) 

Korm. Rendelet 26 §-a szerint. 

 Aki a magyar egészségbiztosítóval önálló egészségbiztosítást kötött. 

 

A külföldi személynek is igazolnia kell az ellátás igénybevétele 
előtt személyazonosságát és az ellátás térítésmentességének 
jogosságát a szükséges dokumentumok bemutatásával.  
 

 

4.5.     Sürgősségi ellátás: 

A Magyar Köztársaság területén sürgősségi ellátásra szoruló külföldi 

állampolgárt haladéktalanul el kell látni.  Annak a betegnek az ellátása, 

akinek sürgős ellátására az 52/2006. (XII. 28) EüM rendeletben 
meghatározott állapota miatt kerül sor - az ellátásra vonatkozó 

térítésmentesség igazolása hiányában is  - térítési díj mentes. 
Amennyiben az ellátás során igazolódik, hogy nem sürgős ellátást vett 

igénybe a beteg, és nem biztosított, az ellátás után a térítési díjat az érintett 

 



részére, amennyiben mód van rá ki kell számlázni. ha erre nincs mód ,ezt 

egy feljegyzés formájában jelezni kell az Intézmény vezetője felé. 

 

 

 

5. Jelen szabályzatot Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-
testülete ……………számú határozatával  2009. július 1-i hatállyal jóváhagyta. 

 
Budapest, 2009. június …… 

 

 

 

        Tóth Mihály 

        polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



6.  MELLÉKLETEK: 
6.1. A kötelező egészségbiztosítás keretébe nem tartozó egyes 

egészségügyi szolgáltatások térítési díja 
6.2. Az egészségbiztosítás keretében nyújtott ellátás körében 

részleges térítési díjért igénybe vehető szolgáltatások térítési díja 
valamint a biztosítási jogviszonyon kívül nyújtott ellátásokért 
fizetendő térítési díjak 

6.3. Számla kiállítást kérő nyomtatvány 
6.4. Kérelem térítési díj elengedéséről 
 
6.5.  Nyilatkozat TAJ kártya bemutatásáról 
 
 
 

7.      KAPCSOLÓDÓ FORMANYOMTATVÁNYOK, feljegyzések: 
 

Megnevezés: 
Számla (tömb) 
Csekk 
Kérelem szolgáltatási díjtétel módosításról 
Nyilatkozat TAJ kártya bemutatásáról 
Feljegyzés térítésköteles ellátás be nem hajthatóságáról 

  

 

 



6.1. melléklet 
 

A kötelező egészségbiztosítás keretébe nem tartozó 
egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díja 

 

Foglalkozás-egészségügyi ellátás díjai: 
 

Munkaköri alkalmassági vizsgálatok: 
„D” foglakozás-egészségügyi osztály esetében 5.000,- Ft
„C” foglalkozás-egészségügyi osztály esetében 6.800,- Ft
„B” foglalkozás-egészségügyi osztály esetében 8.400,- Ft
„A” foglalkozás-egészségügyi osztály esetében, illetve 
külföldön vállalt munkára való egészségügyi alkalmasság 
vizsgálata estén 10.000,- Ft

 
Targoncavezetői orvosi alkalmasság elbírálás: 7.000,- Ft

 
Lőfegyver viselési orvosi alkalmassági vizsgálat  
I. csoport, első fokon (munkavállaláshoz) 10.000,- Ft  
 

 
Térítési díjak a 284/1997. (XIII.23.) kormány rendelet alapján: 
 

Gépjárművezetői alkalmassági vizsgálatok, belvízi kedvtelési célú vízijármű-
vezetői alkalmassági vizsgálat, valamint a III. és IV. osztályú tengeri 
kedvtelési célú tengeri vízijármű-vezetők időszakos és soron kívüli 
alkalmassági vizsgálata: (az életkortól függő, elsőfokú vizsgálatok) 

 40 éves kor alatt         6.300,- Ft
 40 – 59 év            4.200,- Ft
 60 – 69 év            2.100,- Ft
 70 év felett            1.100,- Ft
 

 
Külön jogszabály által elrendelt orvosszakértői vizsgálatok és 
szakvéleményezés, kivéve, ha a vizsgálatra és szakvéleményezésre 
társadalombiztosítási vagy szociális juttatásra, kedvezményre való jogosultság 
megállapítása céljából kerül sor                                                                    6.300,-Ft 

 
 
Véralkohol-vizsgálathoz vérvétel 4.200,- Ft

Látlelet kiadása 3.100,- Ft
 
  
Lőfegyvert tartani szándékozó, illetve tartó személyek (II. csoport)  
 orvosi alkalmassági vizsgálat (első fokon), nem munkavállaláshoz: 
 

4.200,- Ft

 
Mellkas szűrővizsgálat melynek igénybevételére nem az  

egészségügyi hatóság által külön jogszabály szerint  
kötelezően elrendelt szűrővizsgálat keretében, vagy nem a külön 
jogszabály szerinti korhoz kötött szűrővizsgálat keretében kerül sor. 
 
Térítés díja: a mellkas szűrővizsgálat közfinanszírozásban 
érvényesíthető díja.                                                                             

 

 

 



6.2. melléklet 
 
 

 
Az egészségbiztosítás keretében nyújtott ellátás körében részleges térítési díjért 

igénybe vehető szolgáltatások térítési díja valamint a biztosítási jogviszonyon kívül 
nyújtott ellátásokért fizetendő térítési díjak 

 
 
Panoráma rtg. felvétel (db):                                                                                    3. 000,- Ft 
 
 
 
Valamennyi betegellátó szervezeti egységnél: 
 

Első vizsgálat 6.000,- Ft
Kontroll vizsgálat, konzílium     5.000,- Ft
Szövettani vizsgálatra küldött minta esetén előleg 20.000,- Ft
 

 
 
Szakmaspecifikus beavatkozási díjak: 
 
 

 
Valamennyi szolgáltatás esetén a térítési díj mértéke a mindenkori finanszírozási 
jogszabályban rögzített beavatkozásokhoz (WHO) rendelt pontszám alapján számított 
forintérték, amelyhez egy WHO pontszám értéke: 6.- Ft.  

 

 



6.3. melléklet 
 
 

Számla kiállítást kérő nyomtatvány 
 

 
 
Szakrendelésünkön a …………………………………………….. nevű beteg (szül: ……………., 
anyja neve: ……………………) egészségügyi ellátásra jogosító érvényes kártyát/igazolványt 
bemutatni nem tudott, térítési díj megfizetésére kötelezett.  
 
 
 
A tervezett ellátás: 
 
 
WHO:……………………………………………………………. WHO pontszám:…………………. 
 
• Kérem részére a fentiek szerint – egy WHO pont értéke 6.- Ft - kiállítani a számlát. 
 
 
 

vagy 
 
 
Elvégzendő fix díjas vizsgálat megnevezése:……………………………………………. 
 
 
* Kérem részére a Térítési Díj Szabályzat szerinti számla kiállítását. 
 
 
 
 
Dátum:………………..    
 
 
 

 Tisztelettel: ……………………… 
   szakorvos 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* a nem kívánt részt áthúzással kell érvényteleníteni 
 
 

 



6.4. melléklet 
 
 

Kérelem térítési díj elengedéséről 
 

 
 
Szakrendelésünkön a …………………………………………….. nevű beteg (szül: ……………., 
anyja neve: ……………………) egészségügyi ellátásra jogosító érvényes kártyát/igazolványt 
bemutatni nem tudott, térítési díj megfizetése nem áll módjában. 
 
 
Az alábbi ellátásban részesült: 
 
WHO:     Pontérték: 
 
 
 
Kérem, szíveskedjék az ellátás értékének megtérítését elengedni. 
 
 
 
 
Dátum:………………..    Tisztelettel: ……………………… 

   szakorvos 
 

 



6.5. melléklet 
 
 
Intézmény bélyegzője 

NYILATKOZAT 
TAJ kártya bemutatásáról 

 

Személyi adatok: 

Beteg neve: …………………………………………………………………………………………… 

Leánykori neve: …………………………………………………………………….………………… 

Anyja neve: ……………………………………………………………………………….…………… 

Születési ideje: ………………. év ………………………………….hónap ……….nap 

Lakcíme: ……………………………………………………………………………………………….. 

Tartózkodási helye: …………………………………………………………………………………… 

Személyi igazolvány száma: …………………………..…………………………………………..… 

 

 

Kötelezem magam arra, hogy a társadalombiztosítás egészségügyi szolgáltatásának 

igénybevételére jogosító „Hatósági Bizonyítványt” (TAJ kártyát) 15 napon belül 

bemutatom. 

 

 

Amennyiben a fenti kötelezettségemnek határidőre nem teszek eleget, kötelezem magam 

arra, hogy a megállapított tárgyévi szolgáltatási díjtételek alapján kiállított számla összegét 

megfizetem. 

 

 

Budapest, 200…………………………………. 

 

         …………………………………… 

            beteg aláírása 

 

 

       …………………..……………….. 

betegfelvételt végző munkatárs 

 aláírása 

 



2. sz. melléklet 
 
 

M E L L É K L E T 
 
 

a „Javaslat az egészségügyi szolgáltatások térítési díjairól szóló 
szabályzat jóváhagyására” 

 
című előterjesztéshez 

 
Az előterjesztés egyeztetve: Halmos Istvánné Városgazdálkodási Ágazat 
ágazatvezetővel 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban megfogalmazott javaslatok az alábbiak: 
 

1./ A szabályzat-tervezet 3.1. Általános szabályok 3.1.2. pontja ellentétes a 
284/1997.(XII.23.) Korm. rendelet 1. §-ával. A rendelet szerint a szolgáltatás megkezdése 
előtt a szolgáltató tájékoztatja az érintettet (beteget) a fizetési kötelezettség várható 
mértékéről, a teljesítés után pedig számlát ad a fizetendő összegről. A fedezet 
biztosítására a szolgáltató a szolgáltatás megkezdése előtt előleget kérhet résszámla 
kibocsátás mellett. A szabályzat-tervezet ezzel szemben általánosan, minden „fizetős” 
szolgáltatás megkezdése előtt történő díjfizetést ír elő. 
 
2./ A megállapított térítési díj mérséklésére, illetve elengedésére vonatkozó részben az 
ellátás nyújtását, vagy megtagadását szabályozzák, ellentétben azzal, hogy a szolgáltatás 
teljesítését követően kell történnie a díjfizetésnek, mérséklésnek, elengedésnek. (lásd 
Korm. rendelet (2) bekezdés) 
 
3../ Javasolom törölni a szabályzatból a 4.3. pontjának azt a részét, ahol azt írja le, miért 
nem lehet köztartozásként behajtani a tartozást. A Kormányrendelet szerint a meg nem 
fizetett díjak behajtásáról az egészségügyi szolgáltató gondoskodik (nem csak a 
biztosítási jogviszonyon kívüliek esetében!), tehát a behajtás kilátásba helyezésére kellene 
fektetni a hangsúlyt az általános szabályok keretében. 
A tartozás végleges elengedésére, a behajthatatlan tartozásokra vonatkozó szabályok az 
irányadóak. A „behajthatatlan követelések” azonban nem jelentik közvetlenül a tartozás 
elengedését, csak a mérlegből történő kivezetésüket. 
 
4./ A 6.1. melléklet foglalkozás-egészségügyi ellátási díjainál a 89/1995.(VII.14.) Korm. 
rendelet tarifáit kell kötelezően alkalmazni, hiszen a rendelet egyértelműen előírja, hogy 
a munkáltató által eltérő megállapodás hiányában mik a fizetendő tételek Ft/fő/év 
vonatkozásában. A szabályzat-tervezet a beteg által fizetendő díjakat tartalmazza, ezért a 
rendelettől eltérni nem lehet. 
 
5./ A térítési díjak módosítása az önkormányzat költségvetését érinti, így ezzel 
kapcsolatban a hatáskört nem adhatja át a képviselő-testület a polgármesternek. 

 
 
Budapest, 2009. május 28. 

  Halmos Istvánné sk.  
ágazatvezető 

 



 
 
 
Az előterjesztés egyeztetve: Lombos Antal Szociális és Egészségügyi Ágazat 
ágazatvezetővel 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban megfogalmazott javaslatok az alábbiak: 
 

Halmos Istvánné észrevételei alapján az előterjesztés módosítása megtörtént. 
 

Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek. 
 
 
 
Budapest, 2009. május 28. 

  Lombos Antal sk.  
ágazatvezető 
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