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ELŐTERJESZTÉS 

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének  

2017. október 17-ei rendkívüli ülésére 

 

Tárgy: háziorvosi ügyeleti ellátás biztosítása 2018. január 1. napjától - előzetes egyeztetés 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés c) pontja 

szerint a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik az 

alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról. 

 

Az önkormányzat jelenleg - Felsőzsolca, Onga, Sajólád és Sajópetri települések 

önkormányzataival közösen a Mobil-Med Kft.-vel kötött szerződés alapján gondoskodik az 

ügyeleti ellátásról. 

A Mobil-Med Kft. a szerződést 2017. december 31. napjával felmondta, így az ügyeleti ellátás 

megszervezéséről az önkormányzatnak 2018. január 1. napjától gondoskodnia kell. 

 

Megoldást jelenthet a jelenlegi ellátási struktúra megtartása mellett új egészségügyi 

szolgáltatóval megállapodni, vagy csatlakozni a miskolci ügyeleti ellátási rendszerhez. Ez 

utóbbi - meglátásom szerint - a lakosság számára az eddigiekhez képest kedvezőtlenebb 

helyzetet teremtene. 

 

A legutóbbi, az érintett önkormányzatok részvételével lezajlott egyeztetésen elhangzott 

ajánlat szerint az ellátás biztosításához szükséges kiegészítés mértéke 80-90,- Ft/fő/hónap 

összeg lenne. A jelenlegi összeg 30,- Ft/fő/hónap, így ez jelentős emelkedést jelentene a 

kiadások vonatkozásában, azonban tekintettel arra, hogy az ügyeleti ellátás biztosítása, 

megszervezése kötelező az önkormányzat számára, és egyenlőre más megoldás nem 

mutatkozik, javaslom a hivatkozott összeg elfogadását. 

 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megvitatására és az arra 

vonatkozó döntése meghozatalára! 

 

Alsózsolca, 2017. október 11. 

 

                                                                                                                  Szilágyi László 

                                                                                                                    polgármester 
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Határozati javaslat: 

 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének … /2017. (X. 17.) Kt. határozata 

a kötelező orvosi ügyeleti ellátás megszervezéséről és annak finanszírozásához 2018. 

január 1. napjától biztosítandó önkormányzati hozzájárulás mértékéről  

 

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete a felsőzsolcai székhellyel működtetendő 

éjszakai és hétvégi központi orvosi ügyelethez csatlakozik/nem csatlakozik és annak 

finanszírozásához 2018. január 1. napjától kezdődően hozzájárul/nem járul hozzá.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a további szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős:       polgármester 

Határidő:   azonnal, és 2017. december 31. 

 

 

 

 

 

 

  

 


