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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2018. november 29-én tartandó ülésére 

 

Tárgy:  Előterjesztés Újszentmargita Község Önkormányzatának a polgári központi 

orvosi ügyelethez történő csatlakozásáról   

Előterjesztő:  Tóth József polgármester 

Előkészítő:  Csépányiné Bartók Margit irodavezető 

Véleményező: Pénzügyi és gazdasági bizottság 

   Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Ügyiratszám:   I/146-18 /2018. 

Melléklet:        1 db Feladatellátási szerződés  

   1 db határozat  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgári Többcélú Kistérségi Társulás 

megszűnését követően a központi orvosi ügyeleti szolgálat Görbeháza, Tiszagyulaháza, Újtikos, 

Folyás településekkel történő közös feladatellátásról az 57/2013. (V.30.) számú határozatával 

döntött. A feladatellátás szolgáltatási körzetébe tartozó összes lakosságszám 2018. évben 12.473 

fő. 

Az egészségügyi szolgáltatások egészségbiztosítási alapból történő finanszírozásának részletes 

szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 19. §-a alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási 

Alapkezelő (továbbiakban: NEAK) az ügyeleti szolgáltatás finanszírozására szerződést kötött 

önkormányzatunkkal.  Önkormányzatunk 2013. július 1.-jétől kezdődően, a központi orvosi 

ügyelet által érintett települések kiegészítő hozzájárulása mellett, gondoskodik az ügyelet 

ellátásáról.  

Újszentmargita Község Önkormányzata 2018. október 8.-i levelében kérte, hogy vizsgálják meg   

településük központi orvosi ügyeleti szolgálathoz történő csatlakozásának lehetőségét, annak 

feltételeit. A község az orvosi ügyeleti ellátást az Egyek Nagyközség, valamint Tiszacsege Város 

Önkormányzatával közösen, központi orvosi ügyeletben látta el az elmúlt években. A 

megállapodást Egyek Nagyközség Önkormányzata 2018. december 31.-i hatállyal felmondta.  

A csatlakozási szándék elfogadása esetén az ellátási terület a községben élő 1520 fő lakosságszám 

tekintetében bővülne, a távolság Polgár és Újszentmargita települések között 22 km.  

A szolgálat ellátási kötelezettsége növekedésével párhuzamosan a költségvetésén belül a 

bevételek és kiadások egyaránt emelkednek. A NEAK finanszírozás a szolgálat által ellátandó 

megnövekedett lakosságszám arányában változik. Az ellátási terület bővülése miatti NEAK 

finanszírozási többletforrás részben lehetőséget biztosíthat az ügyeleti feladatellátás feltételeinek 

javítására. 

Ugyanakkor - a korábbi évek átlagos ügyeleti hívásainak számát figyelembe véve  

Újszentmargita esetében - az ügyeleti gépkocsi futásteljesítményének növekedése miatt a 

szolgáltatás díja is emelkedik. Az ügyeletben részt vevők díjazásának összege volumenében 

változatlan, mivel az ügyeleti ellátás időtartama nem változik az ellátási terület növekedésével.  
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A csatlakozó település által fizetendő lakosságszám arányos működési hozzájárulás pontos 

összegének megállapításához a 2019. évi költségvetési előirányzatok még nem ismertek, így a 

2018. év adatainak alapul vételével számított összeg 1.181.547 Ft.  

Újszentmargita Község Önkormányzata a feltételek ismeretében csatlakozni kíván a Polgáron 

működő központi orvosi ügyeleti szolgálathoz, kéri a feladatellátásban részt vevő települések 

Képviselő-testületeit a csatlakozási szándék elfogadására.  

A községben házi orvosi és házi gyermekorvosi feladatot ellátó szakember, orvos, ápoló jelenleg 

is részt vesz a központi orvosi ügyeleti feladatok ellátásában, ez a kötelezettségük a polgári 

ügyelethez csatlakozás esetében is fennáll.  

Az előterjesztés mellékletét képező Feladatellátási megállapodás minden érintett település, 

Görbeháza, Tiszagyulaháza, Újtikos, Folyás Községek Képviselő-testületének jóváhagyó 

határozatát követően kerülhet aláírásra.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés és a határozat-tervezet megtárgyalására és 

elfogadására.  

Polgár, 2018. november 21. 

      Tisztelettel:  

         Tóth József 

         polgármester 

 

 

 

 

Határozati javaslat 

…../2018. (IX.29.) számú határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Újszentmargita Község 

Önkormányzatának a polgári központi orvosi ügyelethez történő csatlakozásáról szóló 

előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

1.,   A  Képviselő-testület Újszentmargita Község Önkormányzatának központi orvosi ügyeleti 

szolgálathoz történő csatlakozását támogatja 2019. január 1.-jétől kezdődően.  

 

2.,  A Képviselő-testület a központi orvosi ügyeleti szolgálatról szóló Feladatellátási szerződést 

az 1.sz. melléklet szerint elfogadja.  

 

3., A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a központi orvosi ügyeleti 

Feladatellátási szerződést írja alá.  

 

Határidő: értelemszerűen  

Felelős: Tóth József polgármester 


