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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2020. június 25-én tartandó ülésére 

Tárgy:  Javaslat a központi orvosi ügyelet Feladatellátási szerződésének módosítására 

Előterjesztő:  Tóth József polgármester 

Előkészítő:  Csépányi Bartók Margit irodavezető 

Véleményező: Pénzügyi és gazdasági bizottság 

   Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Ügyiratszám:   I/ 528-24 /2020. 

Melléklet:        1 db Feladatellátási szerződés módosítás-tervezet 

  1 db levél a Kormányhivataltól 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Polgár Város Önkormányzata a Polgár, Kiss Ernő u. 8.sz. alatti, a Mentőállomással közös 

épületben szervezi a központi orvosi ügyeleti szolgálatot Görbeháza, Tiszagyulaháza, Újtikos, 

Folyás, Újszentmargita településekkel közös feladatellátás keretében.  Az önkormányzatok 

között a 2019. január 1-én megkötött, Újszentmargita csatlakozása alkalmával módosított 

Feladatellátási szerződés van jelenleg hatályban.  

Az orvosi ügyelet folyamatos ellátása – a helyi önkormányzatokról szóló törvényben foglaltak 

szerint - a helyi önkormányzatok kötelező feladata és felelőssége.  Az ügyeleti beosztás 

elkészítéséről az ügyeleti szolgálatot irányító orvos-szakmai vezető, aki jelenleg dr. Nagy Zsuzsa 

háziorvos gondoskodik. A beosztás negyedévente előre készítendő, amelyet önkormányzatunk 

továbbítani köteles az illetékes szakmai szervezet felé.  

Az ügyeleti szolgálatban az elmúlt években (akár már beszélhetünk évtizedekről is)  a 

településeken háziorvosi és házi gyermekorvosi tevékenységet végző 9 fő orvos közül 8 fő vett 

részt folyamatosan. Segítette a szolgálat zökkenőmentes ellátását az, hogy 2 fő nyugdíjba vonult 

háziorvos is vállalt ügyeletet, ezzel részben kompenzálva Görbeháza településen feladatot ellátó 

2 fő házi orvos részvételének hiányát az ügyelet ellátásában. Évente, hivatalos megkeresés útján 

levélben kértük Görbeháza Község Önkormányzatát, hogy gondoskodjon a háziorvosok 

ügyeletben történő részvételéről. A 2019. évben elküldött levelünkre kaptunk választ, melyben 

arra hivatkoztak, hogy az idős orvosaik már nem tudnak részt venni koruk miatt az ügyeletben és 

abban az esetben ha kötelezik erre, akkor nyugdíjba vonulnak és a település háziorvos nélkül 

marad.  

A Görbeházán működő egyik házi orvosi praxis értékesítésre került, így 2019. év végén 

tulajdonos változás történt. Levelünkben felhívtuk az önkormányzat, mint az ügyeleti ellátás 

kötelezettjének figyelmét arra, hogy az újonnan megkötendő megállapodásban gondoskodjon az 

új praxistulajdonos ügyeleti szolgálatban történő részvételéről. Önkormányzatunk a mai napig 

nem kapott tájékoztatást Görbeháza Község Önkormányzata részéről az ügyeletben történő 

közreműködési kötelezettség tekintetében az újként részvevő háziorvos adatairól. Ennek ellenére 

dr. Nagy Zsuzsa háziorvosnak sikerült felvenni a kapcsolatot az új háziorvossal, aki a koronavírus 

miatti veszélyhelyzet időszakára vállalta az ügyeletben történő részvételt.  

Az elmúlt évtizedekben az ügyelet ellátásában folyamatosan részt vett Tiszagyulaháza és Újtikos 

háziorvosa, aki 2020.áprilisától kezdődően – nyugdíjba vonulása miatt – nem vállal ügyeletet a 
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szolgálatban. A praxisjog tulajdonosa nem tudta értékesíteni a háziorvosi praxisát, így az érintett 

önkormányzatok vezetőitől kért információ szerint a jog visszaszállt a két önkormányzatra.  

Tiszagyulaháza és Újtikos Község Önkormányzatát 2020.05.15.-i levelünkben megkeresve 

kértük arra, hogy a működés biztonsága érdekében haladéktalanul gondoskodjanak a 

településükre jutó ügyeleti időszakokra vonatkozóan a személyi feltételek biztosításáról, azonban 

választ nem kaptunk, illetve ezirányú intézkedés sem történt.  

A koronavírus járvány következtében hatályba lépett szabályok értelmében a veszélyeztetett 

korosztályba tartozó - 65 év feletti nyugdíjas háziorvosok - nem tudtak néhány hónapig ügyeletet 

vállalni, jelenleg saját felelősségükre végezhetnének ilyen tevékenységet. Emiatt további – a 

korábbi években jelentős ügyeleti részt vállaló - 2 fő háziorvos is kiesett az ügyeleti ellátásból.  

Az ügyeletet irányító orvos-szakmai vezető jelezte az önkormányzat felé, hogy az ügyelet 

ellátásában minden érintett település orvosainak arányosan részt kellene vennie, az orvosok a 

rájuk jutó ügyeleti kötelezettségen túlmenően további ügyeletet nem kívánnak más, az ügyeletben 

részt nem vevő orvos helyett teljesíteni. 

Önkormányzatunk 2020. június 4.-én kelt levelében a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 

Hajdúböszörményi Járási Hivatalához fordult, melyben szakmai segítségüket kértük abban, hogy 

az ügyeletben részt nem vevő orvosok által érintett települések is tegyenek eleget ezen 

kötelezettségüknek, amennyiben más módon nem lehetséges, úgy helyettes orvos biztosításával.  

A Hajdúböszörményi Járási Hivatalától  2020. június 17.-én kapott hivatalos információ szerint 

a görbeházi önkormányzat és a háziorvos közötti szerződés jelenleg nem tartalmazza az 

ügyeletben történő részvétel módját. A Kormányhivatal szakmai véleményében 

megfogalmazásra került továbbá, hogy „Görbeháza Község Önkormányzatának jogszabályi 

lehetősége a Kormányrendelet 18.§-a alapján, adott a fennálló feladat-ellátási szerződés ilyen 

irányú módosítása.”. 

Az illetékes hatóság válaszában hivatkozott arra, hogy az ügyeleti ellátás a települési 

önkormányzatok kötelező feladata, valamint tájékoztatott arról, hogy emiatt nem rendelkeznek e 

tekintetben a települések felé hatáskörrel. Az ügyeleti együttműködés feltételeit – ezen belül a 

települések házi orvosainak ügyeletben történő részvételét – a Feladatellátási szerződésben 

szükséges rögzíteni „az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról 

szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 4.§. (7) bekezdése és 1.melléklet szerint.”  

Az orvos-szakmai vezető és dr. Székely Csaba háziorvos egyeztető megbeszélést kezdeményezett 

az ügyeleti szolgálat működésének jelenlegi és az elkövetkező hónapokat érintő problémáiról.  

A 2020. június 17.-én tartott tárgyaláson,- amelyen az önkormányzat képviseletében a 

polgármester és a pénzügyi iroda vezetője vett részt -  jelezték, hogy a központi orvosi ügyelet 

folyamatos ellátása veszélyben van, mivel a jelenleg az abban részt vevő 7 fő háziorvos nem 

vállalja a kieső 3 praxis orvosainak helyettesítését. Gondot jelent továbbá a nyári időszakban 

szabadság miatt kieső orvosi közreműködés biztosítása, mivel az érintettek helyett ügyeletet 

vállaló orvosok nem a Polgáron hatályban lévő hétvégi ügyeleti díjért (1.955 Ft/óra), hanem annál 

jelentősen magasabb összegért, esetenként annak kétszeresét jelentő díjazásért (4.500 Ft/óra) 
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teljesítenek szolgálatot. Amennyiben erre sor kerül, a különbözetet az orvosok saját pénzükből 

kell, hogy megfinanszírozzák. Egyértelművé tették, hogyha nem történik rövid időn belül pozitív 

változás, abban az esetben az ügyeleti szolgálat ellátásában fennakadás keletkezik. 

Jelezték továbbá, hogy a települések háziorvosai mellett dolgozó asszisztensek részvételére is 

szükség van, mivel jelenleg közülük 4 fő vállal részt az ügyeletben.   

Az előterjesztésben ismertettük azt a folyamatot, melynek eredményeként a központi ügyeleti 

ellátás szervezési problémáinak megoldására önkormányzatunk a települések közötti 

Feladatellátási Szerződés módosítását javasolja. A szerződést ki kell egészíteni arra vonatkozóan, 

hogy az önkormányzatok kötelezettsége - a lakosságszámarányos pénzügyi hozzájárulás 

biztosításán kívül – az ügyeleti feladatellátáshoz szükséges személyi feltételek - orvos és 

asszisztens - biztosítására is kiterjedjen. Továbbá a háziorvosnak az ügyeleti feladatellátásban 

történő, bármilyen okból - akár szabadság esetére is - bekövetkező akadályoztatása esetén a 

helyettesítési kötelezettség az érintett önkormányzat feladata. 

A központi orvosi ügyeleti szolgálat az együttműködő önkormányzatok között kizárólag egyenlő 

feltételek mellett maradhat fenntartható és működőképes.  

Az előterjesztés mellékletét képező Feladatellátási Szerződés módosítása minden érintett 

település, Görbeháza, Tiszagyulaháza, Újszentmargita, Újtikos, Folyás Községek Képviselő-

testületének jóváhagyó határozatát követően 2020.augusztus 01.  kerülhet aláírásra, illetve léphet 

hatályba.  

Amennyiben a módosítás a feladatellátásban részt vevő önkormányzat által nem kerül 

elfogadásra, abban az esetben a Polgár város Önkormányzata részéről a Feladatellátási szerződés 

felmondását kezdeményezzük.  

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

elfogadására.  

Polgár, 2020. június 17. 

       

Tisztelettel:  

         

              Tóth József 

        polgármester 
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Határozati javaslat 

…../2020. (VI.25.) számú határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a központi orvosi ügyelet 

Feladatellátási szerződésének módosítására irányuló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

1.,  A Képviselő-testület a központi orvosi ügyeleti szolgálatról szóló 2019. január 1-jétől 

hatályban lévő Feladatellátási szerződést kiegészíti azzal, hogy az önkormányzatok 

kötelezettsége az ügyeleti feladatellátáshoz szükséges személyi feltételek - orvos és asszisztens -  

biztosítására is kiterjedjen.  

 

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

Feladatellátási szerződés módosítást aláírja.  

 

3., A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy amennyiben a Feladatellátási 

szerződés módosítás nem kerül az önkormányzatok mindegyike által elfogadásra, illetve, ha nem 

kerül sor a Feladatellátási szerződés aláírásra, úgy a szerződés 2020. augusztus 1.-től Polgár 

Város Önkormányzata részéről felmondásra kerüljön.  

 

 

Határidő: 2020. július 30.  

Felelős: Tóth József polgármester 


