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BESZÁMOLÓ A KÖZPONTI ÜGYELETI TÁRSULÁS 2009. ÉVI 

MŐKÖDÉSÉRİL ÉS 

PÉNZÜGYI HELYZETÉR İL  

 

 

  Tisztelt Közgyőlés! 

 

 

       A helyi önkormányzatok társulásiról és együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. 

Törvény 6. § (4) bek. alapján a társulásnak évente be kell számolni a közgyőlésnek, 

képviselı-testületnek a társulás tevékenységérıl, pénzügyi helyzetérıl és a társulási célok 

megvalósításáról. 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 12 településsel kötött társulási 

megállapodást a résztvevı önkormányzatok közigazgatási területén hétköznap, és hétvégén, a 

felnıtt és gyermek lakosság sürgısségi betegellátására. Az ellátás két telephelyen történik, a 

gyermek lakosság a Szent István tér 18. sz. alatti, a felnıtt lakosság pedig a Vörösmarty u. 5. 

sz. alatti ügyeleti rendelıben.  

Mindkét rendelı felszereltsége megfelel a tárgyi minimumfeltételeknek, de nem felel 

meg azon elıírásnak, amely szerint, mint közintézménynek akadálymentesnek kell lennie. A 

Szent István téri orvosi rendelıben sem rámpa, sem mozgássérültek részére kialakított WC 

nem áll rendelkezésre.  A Vörösmarty utcai rendelıbe az épületbe való bejutás rámpán 

megoldott, mozgássérültek számára kialakított WC viszont itt sincs.   

Az ügyeleti szolgáltatás ellátásának fedezetét elsısorban az Országos 

Egészségbiztosítási Pénztár által nyújtott mőködési támogatás, illetve a fizetıköteles 

szolgáltatás után befolyt saját bevétel biztosít, amely vizsgálatot a Tolna Megyei 

Rendırkapitánysággal kötött szerzıdés alapján végezzük ügyeleti idıben. (fogvatartottak 

elızetes orvosi vizsgálata, vérvétel alkoholos, drogos befolyásoltság megállapítása, látlelet.) 

A társulási megállapodás alapján amennyiben ezen bevételi források nem elegendıek, a 

társult önkormányzatok azt állandó lakosságszámukkal arányosan saját költségvetésük terhére 

kiegészítik. Az elszámolásra évente két alkalommal kerül sor, mely a költségvetési 

beszámolók elkészülte után történik A településenként megállapított hozzájárulásokat a társult 

önkormányzatok, kettı kivételével, megfizették. Az elıterjesztés készítésekor a Költségvetési 
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Elszámoló Szervezettıl kapott tájékoztatás szerint a két település részérıl a hozzájárulások 

átutalása folyamatban van. Az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Közgyőlést az elmúlt évi 

kiadásokról és bevételekrıl: 

 

A Központi ügyeleti szolgálat 2009 évi kiadásainak és bevételeinek alakulása: 

(Fogorvosi ügyeleti díjak nélkül) 

 

 

 Kiadások:      Ft-ban 

 

51. Rendszeres és nem rendszeres személyi  

      juttatások      1.985.208 

52. Külsı személyi juttatások 

      (megbízásos ügyeleti díjak)            20.151.626   

53. Munkaadót terhelı járulékok   5.387.195 

54. Készletbeszerzés     1.491.557 

      (gyógyszer, szakmai anyag, kisértékü t. eszköz) 

551.Kommunikációs szolgáltatások      399.269 

552.Különféle szolgáltatások             17.156.794     

       (bérleti díj, szállítási szolgáltatás, főtés, vill. 

        energia, víz- csatorna díjak) 

553. Vásárolt közszolgáltatás                               21.199.218 

       (számlás ügyeleti díjak)   

555. Államházt. kívül továbbsz.szolg.      369.147     

56. ÁFA kiadás                                       4.084.319    

 

2009. évi összes kiadás:                                           72.224.333 

    

Bevételek: 

46423. Mőködési célú bevétel az OEP- tıl        54. 520. 500 

911211. Igazgatási szolgáltatási díjak bevétel      1. 520. 400 

914222. Továbbszámlázott szolgáltatás bevét.         329. 963    

919.  Áfa bevétel                                                            8. 088 

2009. év összes bevétel:                                      56. 378. 951 
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Bevételek és Kiadások különbsége: 56. 378. 951-72. 224. 333= - 15. 845. 382 

Az 1 lakosra jutó többlet kiadás: 15. 845. 382: 54. 938 = 288, 42 Ft 

Szekszárd városra esı többlet kiadás: 288, 42x34.818=10. 042, 207 

 

Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozását szabályozó 43/1999.(III. 31.) 

Kormányrendelet ügyeleti fejkvótát érintı mértéke nem változott, vagyis 40.- Ft/fı/hó maradt. 

A település lakosságszámától függı szorzók közül a 3000 fı alatti települések esetében 1,8 

helyett 2,1 lett 2008. szeptember 1-tıl, ami 217. 500.- Ft/hó többletet jelent a társulásnak. 

Ezzel együtt is az önkormányzatoknak jelentıs hozzájárulást kell fizetni a társulás 

fenntartásához. Ezért a szorzószám emelkedésébıl származó plusz bevétel nem csökkentette 

az önkormányzati hozzájárulást.  

2008. január 1-tıl bevezetésre került a hétközi 16 órás ügyelet, amely du.-tán 16 

órakor kezdıdik. Ezzel eleget tettünk az egészségügyi ellátás folyamatos mőködtetésének 

egyes szervezési kérdéseirıl szóló 47/2004. (X. 11.) ESZCSM rendelet elıírásának, mely 

szerint hétköznapokon a háziorvos napi 8 órában - reggel 8-tól délután 16 óráig, - az 

alapellátási ügyelet pedig 16 órában, - du. 16 órától másnap reggel 8 óráig - áll a betegek 

rendelkezésére.  

 

A központi ügyelet betegforgalmi adatainak alakulása az elmúlt 4 évben: 

Év Ambuláns ellátás (fı) Hívások száma (fı) Összes ellátás (fı) 

 

2006.         10.335    2.252    12.587 

2007.         11.469    1.714    13.183 

2008.         11.571    1.671    13.242 

2009.           12.340                                        1.454                                      13.794            

 

 

2009. január hónapban az ügyeletet ellátó dolgozók aláírásával megkeresés érkezett a 

központi ügyelet mőködtetıjéhez, melyben kérték az ügyeleti díjak emelését.  Szekszárd 

Megyei Jogú Város Közgyőlése az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. Törvény 155.§ (1) 

bek. b. ) pontjában biztosított hatáskörében eljárva 2009. julius 1-i hatállyal jóváhagyta 

háziorvosi és a fogorvosi ügyeleti díjak 5 %-os emelését. 2009. január 1-tıl bevezetésre került 

a diszpécserszolgálat, vagyis az ügyeleti hívások operatív irányítása az Országos 
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Mentıszolgálat bevonásával történik. Erre a szolgáltatásra 367. 800, Ft finanszírozást kapunk 

a MEP-tıl, ebbıl 220. 196 Ft-ot fizetünk havonta a mentıszolgálatnak. Az ügyelet kiadásait 

befolyásolják az ügyeleti díjak, a készletbeszerzések, a rezsi költségek drágulása. Mivel az 

OEP a fogorvosi ügyeletet nem finanszírozza, ezért ennek a költségét is az önkormányzat 

viseli. 

      Az eltelt 1 évben, a diszpécserszolgálattal jó kollegiális kapcsolat alakult ki. Úgy 

tapasztaljuk, hogy még mindig vannak indokolatlan hívások, ambuláns ellátások, ezért a 

további tájékoztató, felvilágosító tevékenységet megítélésünk szerint folytatni szükséges. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselı Testülettıl a beszámoló elfogadását. 

 

Szekszárd, 2010-04-19 

 

        Dölles Lászlóné  

                       Egészségügyi Gondnokságvezetı 
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Határozati javaslat 
 
 
 

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a Központi ügyeleti társulás 2009 évi 
mőködésérıl és pénzügyi helyzetérıl szóló beszámolót megtárgyalta, és 
elfogadja.  
 
 
 
 
 
 
Határidı: 2010. 04. 30. 
 
 
Felelıs: Horváth István polgármester 


