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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), illetve a szerződés szerint külön gyermekorvosi ügyelet is működik
pihenő- és ünnepnapokon (hétvégén) napközben (8 órától 16 óráig) 8 órában. A
szolgáltatóval jelenleg fennálló szerződés 2018. május 1-jétől számítva öt évre szól,
vagyis 2023. április 30-ig van hatályban.
Az ügyeleti ellátást illetően a tavalyelőtti és a tavalyi évben elég komoly változások
történtek. 2018. augusztus 8-tól új helyen működik a központi orvosi ügyelet, miután a
Dombóvári Szent Lukács Kórháznak szüksége volt a korábbi (Kórház utcai) 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 a beköltözése óta. Elvileg a hétvégi külön gyerekorvosi ügyelet
maradt volna a kórházban, de akkor ott valamennyi minimumfeltételt külön biztosítani
kellett volna, így végül a képviselő-testület hozzájárult, hogy a gyerekorvosi ügyelet is
Szent István tér 1. alatt legyen megoldva, azzal, hogy a szolgáltató alakítsa ki az ehhez
szükséges külön rendelőhelyiséget. Ez tavaly januárban megtörtént, a nyáron pedig az
önkormányzat hűtő-fűtő klímaberendezéseket szereltetett fel a váróban és a
rendelőben, amely komoly kiadást jelentett.
A feladatellátó az egészségügyi szolgáltatás nyújtásáért megkapja a teljes állami
finanszírozást, ezenkívül még havonta kiegészítő díjat is fizet az önkormányzat az
ellátásért. A szerződés szerint a kiegészítő díj összege minden év május 1-jéig
felülvizsgálható a tárgyévi egészségbiztosítási finanszírozási összeg és a tárgyév
január 1-jei lakosságszám alapján. A kiegészítő díjat a megbízott szolgálató
egyoldalúan legfeljebb a KSH által megállapított infláció mértékével emelheti meg a
tárgyév május 1-jétől az önkormányzat előzetes tájékoztatásával. A Kft. 2018-ban a
kiegészítő díj jelentős emelését kezdeményezte, amelyet 2018 őszén a képviselőtestület nem fogadott el, 2019-ben viszont a képviselő-testület kényszerűen jóváhagyta
a javasolt módosítást. A kiegészítő díj 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 testület megállapította továbbá,
hogy a külön gyermekorvosi ügyelet tekintetében az EMERGENCY SERVICE Kft.
nem szerződésszerűen teljesített a 2018. május 1-je után fennálló jogviszonyban, és
jóváhagyta 404.800,- Ft összegű önkormányzati kiegészítő díj visszatartását, illetve a
szolgáltató 2018. évi ki nem egyenlített számláinak ennek megfelelő rendezését.
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A Kft. ez év elején újabb emelési javaslattal élt (dr. Rus János ügyvezető levele
mellékelve), gyerekorvosi ügyelet nélkül 60,- Ft/lakos/hó, a külön hétvégi
gyerekügyelettel 80,- Ft/lakos/hó a javasolt új összeg az év elejére visszamenőleg.
A kezdeményezés indoka a bérköltségek jelentős növekedése, amelyre
többletfinanszírozást az ügyeleti szolgáltatók nem kapnak, illetőleg az egészségügyi
szférát is érintő munkaerőhiány. A szolgáltató tájékoztatása szerint a hétvégén és
ünnepnapon, és akkor is csak napközben működő külön gyerekorvosi ügyelet
kiváltképp emeli a működtetéssel járó kiadásokat; ezzel kapcsolatban már évek óta
hangoztatja, hogy ezek egyáltalán nem állnak arányban az igénybevétellel, mivel
inkább 16 óra után fordulnak hozzájuk gyerekkorú betegek és szüleik, amikor már – a
hétköznapokhoz hasonlóan – ugyanaz az orvos vizsgálja meg az ellátást igénylőket
életkortól függetlenül. A gyerekorvosi ügyeletet egyébként háziorvosi szolgálatban
közreműködésre jogosult orvosi képesítéssel rendelkező orvossal köteles a szolgáltató
biztosítani, vagyis nem feltétel a gyermekgyógyász képesítés.
A 2020. évi költségvetés tervezete a központ orvosi ügyelet tekintetében 7.289.000,-Ft
összegű kiadási előirányzatot tartalmaz, amely a 32,7,- Ft/lakos/hó kiegészítő díjon
alapul. Ha ez esetlegesen 60,-Ft-ra nő, az további mintegy 6 millió Ft-os kiadást
jelentene, 80,-Ft-tal számolva pedig még 10,5 milliót.
A fentiek alapján kétféle határozati javaslatot terjesztek megvitatásra a képviselőtestület elé. Az egyik a jelenlegi kiegészítő díj változatlanul hagyására, a másik az díj
emelésére vonatkozik összeg megjelölése nélkül.
A) alternatíva
Határozati javaslat
a központi háziorvosi ügyelet ellátásával összefüggésben a szolgáltató részére
biztosított önkormányzati hozzájárulás összegének módosítására irányuló
kezdeményezésről
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem járul hozzá az
EMERGENCY SERVICE Kft.-vel a központi háziorvosi ügyelet ellátására kötött
hatályos feladatellátási szerződés és az önkormányzat által 2019. július 1-je óta
fizetendő kiegészítő díj módosításához.
Határidő: 2020. március 14. – a szolgáltató tájékoztatására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda
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B) alternatíva
Határozati javaslat
a központi háziorvosi ügyelet ellátásával összefüggésben a szolgáltató részére
biztosított önkormányzati hozzájárulás összegének módosításáról
Dombóvár
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
hozzájárul
az
EMERGENCY SERVICE Kft.-vel a központi háziorvosi ügyelet ellátására kötött
feladatellátási szerződés módosításához, miszerint az önkormányzat által fizetendő
kiegészítő díj 2020. január 1-jétől visszamenőleg ….,-Ft/lakos/hó összegre változik.
(A 60,-Ft/lakos/hó összegben való díjmeghatározás esetén arról is kell rendelkezni,
hogy a szolgáltatónak nem kell külön gyermekorvosi ügyeletet biztosítania
munkaszüneti napokon és pihenőnapokon 8 és 16 óra között.)
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a feladatellátási szerződés
módosításának aláírására. A Képviselő-testület az önkormányzati hozzájárulás
fedezetét az önkormányzat 2020. évi költségvetésében biztosítja.
Határidő: 2020. március 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda
Pintér Szilárd
polgármester
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