
1 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2013. április 24. ülésére 

7. napirend 

 
Tárgy:  A munkanapokon történő nappali orvosi ügyeleti ellátás 

kibővítése 
 
Előterjesztő:    Göndörné Frajka Gabriella jegyző 
 
Előkészítő:   Rutterschmidné Balogh Ágnes 
    Dr. Kökényesi Imre alpolgármester 
 
Szavazás módja:   egyszerű többség 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (a 
továbbiakban: Mötv.) foglaltak szerint az egészségügyi alapellátás megszervezésének a felelőse 
a települési önkormányzat. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvén 152. §-a szerint a 
települési önkormányzat képviselő-testülete állapítja meg és alakítja ki az egészségügyi 
alapellátás körzeteit és gondoskodik az ügyeleti ellátás megszervezéséről. 
 
Az egészségügyi alapellátás ügyeleti ellátása, fő szabály szerint a napi munkarenden kívül 
bekövetkező, sürgősségi esetekben, az egészségügyi ellátás folyamatos igénybevétele 
lehetőségének biztosítását jelenti a lakosság részére, a területi ellátási kötelezettséggel bíró 
háziorvosok bevonásával.  
 
Az Inárcs, Kakucs, Újhartyán, Újlengyel községek sürgősségi ügyelet szolgáltatója a 
„Háziorvosi ügyelet” Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás. Az orvosi ügyelet 
hétköznaponként 16 órától 07 óráig, hétvégén és ünnepnapokon 24 órás működési rendel látja 
el betegeit. Az ügyeleti ellátásban résztvevő orvosok a községek háziorvosai mellett, 
gyakorlott, egyéb háziorvosi illetve kórházi, sürgősségi ellátásban dolgozó orvosok. 

Az ápolók, gépkocsivezetők (6 fő) jól képzett, gyakorlott, a sürgősségi ellátásban illetve az 
Országos Mentőszolgálat kötelékeibe évtizedekig szolgálatot teljesítő (részben jelenleg is) 
szakemberek. 

Az Orvosi Ügyelet alapvető célkitűzése a lakosság számára az adott körülmények között 
elérhető legmagasabb színvonalú alapellátási ügyeleti és sürgősségi ellátás biztosítása. Ehhez 
elengedhetetlen az önkormányzatokkal, a fogadó kórházakkal, az Országos Mentőszolgálattal 
való korrekt, stabil és kiszámítható kapcsolat, valamint a megfelelő humán erőforrás és 
eszközök biztosítása. 

A gyakorlat azt mutatja, hogy szükségessé vált az orvosi ügyeletet hétköznaponként 16 órától 
08 óráig fenntartani. 

Hétköznaponként reggel 08 órától délután 16 óráig az orvosi ellátást a házi orvos biztosítja – 
rendelési idő + rendelkezésre állás -.  
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Kérem a napirend megtárgyalását. 
 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT: 
 

Újhartyán Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 
a munkanapokon történő orvosi  ügyeleti ellátás időtartamát  
16 órától 08 óráig határozza meg, az ehhez szükséges pénzügyi  
fedezetet biztosítja és felhatalmazza a Polgármestert a  
szükséges szerződés aláírására.  

 
 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 
 
 
 
 
      


