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Tisztelt Képviselő-testület!
A képviselő-testület tavaly év eleji döntése alapján Dombóváron az ügyeleti ellátást –
központi ügyeleti formában – 2017. május 1-jétől két évig továbbra is az
EMERGENCY SERVICE Kft. látja el változatlan feltételek mellett. A hétvégi
gyermekorvosi ellátás kapcsán 2016-ban tisztázásra került a feladatellátás kerete, a
feladatellátási szerződés ezzel összefüggő módosítása aláírásra került. A cég megkapja
a teljes állami finanszírozást, ezen kívül még havonta 11,85 Ft/lakos/hó (havi
226.229,-Ft) díjat fizet az önkormányzat az ellátásért a szolgáltató részére.
A központi ügyelet a Dombóvári Szent Lukács Kórház területén lévő, állami tulajdonú
ügyeleti rendelőben és a hozzá kapcsolódó helyiségekben működik, a szolgáltató
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 települések tekintetében is innen végzi az ügyeleti
ellátást.
A Kórházzal Dombóvár Város Önkormányzatának megállapodása van arról, hogy a
feladatellátási szerződés időtartamára biztosítja a szolgáltató részére a jelenlegi
ügyeleti helyiségeket, a Kórház főigazgatójának jelzése szerint azonban ezekre a
Kórháznak szüksége lesz szakrendelések biztosítása érdekében. Így az orvosi ügyeletet
elhelyezését a közeljövőben nagy valószínűséggel máshol kell megoldani.
A feladatellátási szerződés tartalmazza, hogy a szolgáltatónak minden évben be kell
számolni az előző év vonatkozásában. A cég által küldött beszámoló az
előterjesztéshez csatolva.

Határozati javaslat
az EMERGENCY SERVICE Kft.-nek az ügyeleti feladatok 2016. évi ellátásáról
szóló beszámolójáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az EMERGENCY
SERVICE Kft.-nek az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi és házi
gyermekorvosi feladatok rendelési időn kívüli – ügyeleti – ellátásáról szóló 2016. évi
beszámolóját elfogadja.

Kiss Béla
alpolgármester
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