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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2014. március 25-i ülésére 

6. napirend: 
 
 
Tárgy:  Ügyeleti központ beszámolója 
 
Előterjesztő:    Schulcz József polgármester 
 
 
Előkészítő:   Tóth Anikó pénzügyi vezető 
    Fajth Kornél ügyeleti vezető 
     
 
Szavazás módja:   egyszerű többség 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az ügyeleti központ 2013. évi működésével kapcsolatban felmerült, szakfeladaton elszámolt 
kiadásainak és bevételeinek jogcímenkénti részletezését az alábbi táblázat tartalmazza. 
 

Bevételek Kiadások 
Bevételi jogcím Bevételi összeg Kiadási jogcím Kiadási összeg 

TB finanszírozás 15 091 800 Ügyeleti díjak 17 417 000 
Önkormányzatoktól 6 992 347 Személyi juttatás 1 200 000 
  Járulék 324 000 
  Gyógyszerbeszerzés 677 139 
  Üzemanyag 531 142 
  Telefon 198 886 
  Gázenergia 229 353 
  Villamosenergia 35 281  
  Víz-, csatorna 120 402 
  Egyéb üzemeltetés 1 256 901 
  Áfa 530 209 
    
Bevétel összesen 22 084 147 Kiadás összesen 22 520 313 
 
A működési kiadások elszámolása negyedévente történik az önkormányzatok felé, az 
önkormányzatok az elszámolás alapján utólag rendezik a településükre jutó hozzájárulások 
átutalását. 2013. december 31-én összesen 1.854.710 Ft volt a fennálló tartozás, mely 
összegből Újlengyel 246.564 Ft-ot rendezett 2014. januárban. A fennmaradó összeg 
1.590.146 Ft, melynek teljesítését várjuk Kakucs és Inárcs önkormányzatától. 
 
  
Előzmények: 

 

Az Inárcs, Kakucs, Újhartyán, Újlengyel községek sürgősségi orvosi ügyelet 
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szolgáltatója a ,,Háziorvosi ügyelet” Intézményfenntartó Önkormányzati 
Társulás.  A sürgősségi betegellátás ezen formája, Központi Orvosi Ügyeletként, az ÁNTSZ 
által engedélyezve 2004.-től működik. 
 
A társult Önkormányzatok: 
 
Inárcs Község Önkormányzata 
Kakucs Község Önkormányzata 
Újhartyán Város Önkormányzata 
Kakucs Község Önkormányzata 
 
 
Működési rend, személyi és tárgyi feltételek: 
 
Az orvosi ügyelet hétköznaponként 16 órától 08 óráig, munkaszüneti és 
ünnepnapokon folyamatos, 24 órás működési rendel látja el betegeit. 
 
Telephely neve és címe: Központi Orvosi Ügyelet, Újhartyán, Fő utca 26. 
 
Megkeresés esetén az ellátás történhet telephelyen, a beteg lakásán, illetve szükségszerűen, 
egyedi esetekben egyéb helyszínen (közterületen) is. 
 
Az ügyeleti ellátásban résztvevő orvosok a községek háziorvosai mellett, gyakorlott, egyéb 
háziorvosi illetve kórházi, sürgősségi ellátásban dolgozó orvos kollégák. (13 fő) 
Ápoló, gépkocsivezető kollégáink, jól képzett, gyakorlott, a sürgősségi ellátásban illetve az 
Országos Mentőszolgálat kötelékeibe évtizedekig szolgálatot teljesítő (részben jelenleg is) 
szakemberek. (6 fő) 
 
Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának feltételei jelenleg is adottak. 
Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Dabas Városi Intézete által kiadott 711-
2/2004. számú működési engedélyt felülvizsgálat után, a rendeleteknek megfelelően 
módosította és meghosszabbította.  (2013.11.27.) 
 
Az ügyeleti ellátások főbb statisztikai jellemzői 2013-ban 
(2013. december 13.-ig) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELLÁTÁS FORMÁJA ESETSZÁM  

Ellátás az ambulancián 544 

Ellátás lakáson 874 

Ellátás közterületen /    
egyéb helyszínen 21 

Telefonos tanácsadás/   
segélynyújtás 137 

Országos Mentőszolgálatnak 
átadott hívás 13 

Összes megkeresés 1589 



3 
 

Ebből kórházi beutalás/továbbküldés 224 esetben történt. 
 
Lakáson történő ellátás, lakcím szerinti százalékos megoszlása (megközelítőleg) 
 
 

 

 
Egyéb észrevételezés: 
 
Az Központi 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. 
 
Az Országos Mentőszolgálattal való kapcsolatunk nem kis túlzással példaértékűnek 
mondható. Megjegyezve, hogy egyes sürgősségi ügyeletek hivatkozva arra, hogy közterületi 
ellátásra nem kötelezhetők, kizárólag lakás-hívást és ambuláns betegek ellátását végzik el. 
Orvosi ügyeletünk szabad kapacitása mellet, minden esetben rendelkezésre állt a 
Mentőszolgálat megkeresése esetén is és segítségként részt vett egyéb ellátásban. (balesetek, 
mérgezések, közterületi ellátás, stb.) 
 
Ügyeletünkről összességében elmondható, hogy célkitűzéseinknek megfelelően szakmai és 
gazdasági értelemben egyaránt stabilan, komolyabb problémák és fennakadások nélkül 
sikeresen végezte munkáját, mellyel magas szintű ellátást biztosított a térség számára. 
 
Ezért ezúton is szeretnénk megköszönni az Önkormányzatok Képviselőtestületének, 
Polgármestereinek, Jegyzőinek támogató, konstruktív együttműködését, segítőkészségét, 
melyet a stabilan működő, magas színvonalú ügyeleti ellátás érdekében irányunkban 
tanúsítottak. 
 
Határozati javaslat: 

/2014.(III.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 
   Újhartyán Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
   az Orvosi Ügyeleti Központ 2013. évi beszámolóját az  

előterjesztés szerint elfogadja. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: polgármester 

Inárcs           40% 
Kakucs        20% 
Újhartyán   30% 
Újlengyel        10% 


