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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény szerint az 

önkormányzat köteles gondoskodni az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi 

gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásról. Dombóváron és környékén az 

ügyeletet már jó ideje az EMERGENCY SERVICE Kft. (továbbiakban: Kft.) biztosítja 

központi ügyeletet működtetve, melynek a fogorvosi ügyelet nem része (Dombóváron 

ez nem kötelező). A szolgáltatóval jelenleg fennálló szerződés 2018. május 1-jétől 

számítva öt évre szól, vagyis 2023. április 30-ig van hatályban. 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 szolgáltatónak az egyes 

települési önkormányzatokkal külön-külön van megállapodása. 

 

2018. augusztus 8-tól a központi orvosi ügyelet a Dombóvár, 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 Szabadság 

utcai rendelőépület felújítása miatt idén nyáron két érintett háziorvos (Dr. Pulai Éva és 

Dr. Jóházi Erika) átmenetileg a tágas váróhelyiségben került elhelyezésre (amely ezen 

időszak alatt értelemszerűen nem váróként funkcionál) a Kft. jóváhagyásával, mivel a 

háziorvosok napközben rendelnek. A közös használat részleteit sikerült hamar 

kialakítani. 

 

A cég megkapja a teljes állami finanszírozást, ezenkívül a hatályos szerződés szerint 

még havonta kiegészítő díjat is fizet az önkormányzat az ellátásért. Ez a korábbi 12,- 

Ft/lakos/hó helyett a 2019. január 1-je és 2019. június 30-a közötti időszakra 26,4,- 

Ft/lakos/hó, 2019. július 1-jétől pedig 32,7,- Ft/lakos/hó összegben került 

meghatározásra.  A Kft. a kiegészítő díj jelentős emelését kezdeményezte 2020-ban, az 

önkormányzat által fizetendő összeg 2020. január 1-jétől 60,-Ft/lakos/hóra 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. A Kft. az idei év elején a 

kiegészítő díj 85,-Ft/lakos/hó összegre történő módosítását indítványozta a 

gördülékeny betegellátás érdekében, amit a képviselő-testület április 1-jei hatállyal 

fogadott el. 

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. 
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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 
 


