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1. számú előterjesztés 

 Egyszerű többség 

 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2021. november 30-i ülésére 
 

 

Tárgy: Beszámoló a központi orvosi ügyeleti ellátásról 

 

 

 

Előterjesztő:  Pintér Szilárd polgármester 

 

 

 

Készítette: Önkormányzati Iroda 

 

 

 

Tárgyalta: Humán Bizottság 

   

 

 

Tanácskozási joggal meghívott:  

Dr. Rus János ügyvezető, EMERGENCY SERVICE Kft. 

 

 

Készítő részéről ellenőrizte:  

dr. Farkas-Szabó András irodavezető, Önkormányzati Iroda 

 

 

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: - 

     

 

 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:  

dr. Szabó Péter jegyző 

    

      

 

(Az előterjesztés és a melléklet szövege megegyezik a 2021. október 29-i testületi ülés 

2. számú előterjesztésével!) 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az ügyeleti ellátást illetően az elmúlt években komoly változások történtek. 2018. 

augusztus 8-tól új helyen működik a központi orvosi ügyelet, miután a Dombóvári 

Szent Lukács Kórháznak szüksége volt a korábbi ügyeleti helyiségekre. Az új 

feladatellátási hely a Szent István tér 1. alatt található, ahol – az ügyelettől függetlenül 

– a Dombóvári Járási Hivatal is működik. Az új helyiségek kialakítása többmilliós, 

előre nem tervezett kiadást jelentett az önkormányzat részére, a feladattal megbízott 

szolgáltató viszont átalányjellegű bérleti díj (havi 250.000,-Ft) fizetésére köteles. 

2019. nyarán az önkormányzat hűtő-fűtő klímaberendezéseket szereltetett fel az 

ügyeleti váróban és a rendelőben. 

 

A központi ügyeleti szolgáltatást 2018. május 1-jétől öt évig továbbra is az 

EMERGENCY SERVICE Kft. látja el. A cég megkapja a teljes állami finanszírozást, 

ezenkívül a hatályos szerződés szerint még havonta kiegészítő díjat is fizet az 

önkormányzat az ellátásért. A Kft. a kiegészítő díj jelentős emelését kezdeményezte 

2020-ban, az önkormányzat által fizetendő kiegészítő díj 2020. január 1-jétől 

visszamenőleg 60,-Ft/lakos/hó összegre változott, és a szolgáltatónak már nem kell 

külön gyermekorvosi ügyeletet biztosítania munkaszüneti napokon és hétvégén 8 és 16 

óra között, az egyébként is ügyelő orvos veszi kezelésbe a gyermekeket ebben az 

időszakban is. Az önkormányzatnak sokkal többet kiegészítő hozzájárulást kellene 

biztosítania, amennyiben maradt volna a hétvégi napközbeni gyerekügyelet. 

A központi ügyeleti ellátás Dombóváron kívül Attala, Csibrák, Csikóstőttős, Dalmand, 

Döbrököz, Gyulaj, Jágónak, Kapospula, Kaposszekcső, Kocsola, Kurd, Lápafő, Nak, 

Szakcs, Várong, Alsómocsolád, Bikal, Egyházaskozár, Hegyhátmaróc, Mágocs, 

Mekényes, Nagyhajmás, Szárász és Tófű településekre is kiterjed. 

A feladatellátási szerződés tartalmazza, hogy a szolgáltatónak minden évben be kell 

számolni az előző év vonatkozásában. A cég által küldött beszámoló az előterjesztés 

mellékletét képezi. 

 

Határozati javaslat 

az EMERGENCY SERVICE Kft.-nek a központi orvosi ügyeleti feladatok 

ellátásáról szóló beszámolójáról 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az EMERGENCY 

SERVICE Kft.-nek az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi feladatok 

rendelési időn kívüli, központi ügyeleti ellátásáról szóló beszámolóját tudomásul 

veszi. 

 

 

            Pintér Szilárd 

            polgármester 
 


