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Tisztelt Főigazgató Úr! 

 

Bonyhád Város Önkormányzata a tulajdonosa a bonyhádi ingatlan-nyilvántartásban 1301/5. 

helyrajzi szám alatt felvett, kivett orvosi rendelő, gazdasági épület és udvar megnevezésű, 979 

m2 nagyágú ingatlannak. 

 

Az ingatlan 2013. júliusában a települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó 

intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2012. évi XXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésének b) pontja alapján Bonyhád Város 

Önkormányzatának tulajdonából a Magyar Állam tulajdonába került. Egy évvel később 

Bonyhád Város Önkormányzata kezdeményezésére és az Országos Kórházi Főigazgatóság 

jogelődje, a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (a 

továbbiakban: GYEMSZI) javaslatára Magyarország Kormánya 1471/2014. (VIII.27.) számú 

határozatával döntött az ingyenes önkormányzati tulajdonba adásról.  

 

Bonyhád Város Önkormányzata és a GYEMSZI között 2015. februárjában jött létre a 

megállapodás a fenti ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról. A megállapodás 

IV.2. pontja rendelkezik arról, hogy az ingatlant a tulajdonszerzéstől számított 15 évig az 

önkormányzat a megjelölt hasznosítási célnak megfelelően köteles hasznosítani, valamint az 

állagát megóvni. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (4) bekezdésének 

b) pontja alapján az önkormányzat vállalta, hogy az átruházott vagyon hasznosításáról évente 

beszámol a vagyon átadó szervezet felé. A megállapodás szerint a hasznosításról évente, 

minden év december 31-ig kell beszámolnunk.  

 

Az éves beszámolási kötelezettségünknek eleget téve tájékoztatom Tisztelt Főigazgató Urat, 

hogy a bonyhádi ingatlan-nyilvántartásban 1301/5. helyrajzi szám alatt felvett ingatlan teljes 
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mértékben egészségügyi alapfeladatok ellátását szolgálja - egyezően Magyarország Kormánya 

1471/2014. (VIII.27.) számú határozatának 2. mellékletében megjelölt segítendő közfeladattal 

(egészségügyi alapellátás, háziorvosi tevékenység).  

 

A bonyhádi székhellyel működő Völgységi Önkormányzatok Társulása (a továbbiakban: VÖT) 

alapfeladatai között szerepel az egészségügyi alapellátás együttes szervezése a 

tagönkormányzatok számára. Ezen önkormányzati társulás keretében működik az ingatlanban 

Bonyhád és a környező települések lakosságának ellátását végző Központi Háziorvosi Ügyelet, 

amely minden hétköznap 16 órától másnap reggel 8 óráig, valamint hétvégén és ünnepnapokon 

reggel 8 órától másnap reggel 8 óráig látja el a kormányhatározatban és Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) § bekezdés 4. pontjában 

meghatározott kötelező önkormányzati feladatnak számító egészségügyi alapellátást. A 

háziorvosi ügyeletet a „BZS” Egészségügyi Szolgáltató Bt. biztosítja a térségben. A Bonyhádi 

Járásból Mórágy, Zomba, Kéty, Felsőnána, Murga község nem tartozik az ellátási területhez, 

ugyanakkor két Baranya megyei településsel együtt (Máza, Hidas) az ingatlanban helyet kapó 

háziorvosi ügyelet 22 település mintegy 29 000 lakosának az ellátásáról gondoskodik. 

 

A központi orvosi ügyeleten túl az épületben szintén kötelező önkormányzati feladatként Dr. 

Molnár Mária háziorvos körzeti háziorvosi szolgáltatást nyújt. Mindezeken felül az épületben 

külön megállapodások alapján két orvos magánrendeléseket is tart.  

 

Az épületben a törvényeknek és a szakmai elvárásoknak megfelelő modern műszerezettség és 

infrastruktúra áll rendelkezésre, amit az egészségügyi szakhatóság évente ellenőriz. 

 

A 12 éve teljeskörűen felújított épület állapota – a mindennapi használatból eredő 

duguláselhárítási, villanyszerelési, víz- és szennyvízszerelési munkákon kívül - nem igényelt 

semmilyen komolyabb felújítást. A minden évben kisebb-nagyobb javításokon átesett 

gázkazánt idén egy közel 900 ezer forintos fejlesztéssel modern, kombi kondenzációs 

készülékre cserélte az Önkormányzat. 

 

A fent ismertetettek alapján kérem T. Főigazgató Urat, hogy az ingatlan hasznosításával 

kapcsolatban Bonyhád Város Önkormányzata …./2022. (XII. 15.) számú határozatával 

jóváhagyott beszámolót elfogadni szíveskedjen.  

 

Jelen beszámoló mellékleteként megküldöm Önnek az önkormányzati határozat egy példányát 

további szíves felhasználásra. 

 

Bonyhád, 2022. december ... 
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        Filóné Ferencz Ibolya   
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