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E g y s z e rő  s z ó t ö b b s é g 

Tisztelt Közgyőlés! 
 
 

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

Törvény 6. § (4) bekezdése alapján a polgármester a társulási megállapodás alapján, de évente 

legalább egyszer beszámol a képviselı-testületnek a társulás tevékenységérıl, pénzügyi 

helyzetérıl és a társulási cél megvalósulásáról. Beszámolási kötelezettségemnek ezúton 

teszek eleget, és terjesztem a Tisztelt Közgyőlés elé. 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata az elsı intézmény fenntartó társulási 

szerzıdést 1993. május 1-vel kötötte meg Szálka, Harc, Kistormás, Kölesd, Medina, İcsény, 

Sióagárd, Szedres, Tengelic és Zomba részvételével, majd 2006. január 1-tıl Decs és Sárpilis 

is csatlakozott. A társulás célja a társulásban résztvevı önkormányzatok területén, hétközben 

és hétvégén, a felnıtt és gyermek lakosság sürgısségi betegellátása. 

Az Egészségügyi Gondnokság a társulást SZMJV Közgyőlése felhatalmazása alapján 

mőködteti. Az Egészségügyi Gondnokság vezetıje gondoskodik az OEP-el történı 

szerzıdéskötésekrıl, módosításokról, ügyeleti szolgálat mőködtetésérıl, havi ügyeleti 

beosztás elkészítésérıl. A szolgáltatás ellátásának fedezetéhez szükséges forrást elsısorban a 

többször módosított 43/1999. (III. 3.) Kormány Rendelet alapján az OEP-el kötött 

finanszírozási szerzıdés alapján, valamint az Igazgatási szolgáltatás díjbevételei biztosítják. 

Tekintettel, hogy a bevételi forrásaink nem elegendıek a kiadásainkra, ezért a társult 

települések - a tárgyév januári állapotnak megfelelı állandó lakosságszámukkal arányosan - 

saját költségvetésük terhére kiegészítik. A költségvetési beszámolót követıen a 

hozzájárulások mértéke, évente kettı alkalommal kerül elszámolásra (augusztus 31-ig és a 

tárgyévet követıen március 31-ig). 

Az ügyeleti szolgálat szállítási feladatait, folyamatos rendelkezésre állást biztosítva 

továbbra is az EURO Fuvarszervezı Betéti Társaság látja el 2011. december 31-ig, melyet 

nyílt közbeszerzési pályázat útján nyertek el. 

A gyermek és felnıtt ügyeleti ellátáshoz a 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet 

szabályozza a minimumfeltételeket. A tárgyi eszközök beszerzését, minden esetben Szekszárd 

várost terheli, a társult települések nem járulnak hozzá. ÁNTSZ által elıírt 

védıszemüvegeket, steril eszközöket beszereztük, defibrillátorokat, EKG-kat ellenıriztettük, 



rovarhálót szereltettünk a Központi Ügyeletben. 2011. augusztus 31-ig kaptunk haladékot a 

gyermek és a felnıtt ügyeletben a mozgáskorlátozott WC kialakítására. 

Az ügyeletben résztvevı orvosok, ápolók, megbízási szerzıdés keretében kerülnek 

foglalkoztatásra a 43/ 1999.(III. 3.) Korm. Rendelet és a 4/2000. (II. 25) Eü. M. Rendelet 

szabályai alapján. Az ügyeleti beosztás komoly problémát okozott fıleg a nyári 

szabadságolások, illetve bármilyen ünnepnapok beosztása tekintetében. Ezért kértem a társult 

önkormányzatok segítségét, hogy az orvosukkal kötött feladat - ellátási szerzıdésben 

foglaltakra hivatkozva, hívják fel a figyelmet, az ügyeleti szolgálatban való tevékeny 

részvételre. Fontos szempont, hogy mindenkinek kell hétközi, hétvégi vagy ünnepnapi 

szolgálatot vállalni. Ellenkezı esetben veszélyezteti a társulásban való részvételt. 

2009. szeptember 01-tıl az Országos Mentıszolgálat mentésirányítóihoz futnak be a 

telefonhívások, sajnos sok volt továbbra is az indokolatlan hívás, veszélyeztetve ezzel a 

sürgısségi esetek ellátását, illetve konfliktusokat eredményezett a diszpécserszolgálat, a 

betegek és az ügyeletet ellátó orvosok között. Hiányosak az emberek információi az 

alapszintő sürgısségi ellátással kapcsolatosan, amely elsısorban azoknak a háziorvosi 

teendıknek a rendelési idın kívüli ellátására szervezıdött, amely a következı rendelési idıig 

nem halasztható.   

 

Ügyeleti forgalmi statisztika 

2010. 01. 01 - 2010. 12. 31. 

 

Ambuláns ellátás (fı)                            Hívások (fı)                                  Összesen (fı) 

11. 488                                       1. 423                                                12. 911 

 

2010-ben az Egészségbiztosítási Felügyelet nagy hangsúlyt fektetett a bejelentések 

ellenırzésére, így, ügyeleti ellátás felhívtuk az orvosok és ápolók figyelmét, hogy az ügyeleti 

ellátás folyamán, a hozzájuk forduló betegek ellátása során a szakmai szabályoknak, és az 

elvárható gondosság követelményeinek megfelelıen járjanak el, nagyon lényeges a beteg 

vizsgálata során a pontos dokumentáció vezetése, nemcsak a beteg, de saját magunk 

védelmében is. 

A 2010. évi elszámolás a társult településekkel a megállapodásban foglaltak szerint és a 

jogszabályi elıírások szerint megtörtént. A mellékletekben tájékoztatom a Tisztelt Közgyőlést 

az elmúlt évi kiadásokról és bevételekrıl, illetve tartalmazza a 2010. II. félévi települési 

hozzájárulásokat (1. melléklet). 



 

Kérem a Tisztelt Közgyőléstıl a beszámoló megtárgyalását és a határozati javaslat 

elfogadását. 

Szekszárd, 2011. április 20. 

 Horváth István 

 polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Határozati javaslat 

 

 

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a helyi önkormányzatok 

társulásairól és együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. törvény 6. § (4) bekezdése 

alapján a Szekszárd és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás mőködésének 2010. évi 

tapasztalatairól szóló beszámolót, valamint a társulás szakmai és pénzügyi beszámolóját 

elfogadja. 

 

2. A Közgyőlés felkéri a jegyzıt a társulásban érintett önkormányzatok részére a 

beszámoló megküldésére. 

 

 

Határidı: 2011. április 28. 

Felelıs: Horváth István polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. melléklet 

II. félévi költség

11 872 949
2 891 180

23 869 124
38 633 253

34 271 835

4 361 418

54 718
79,71

Lakosság-szám (fı)
Számított hozzájárulás 

(Ft)
Decs 4 098 326 640
Sárpilis 662 52 766
Kistormás 334 26 622
Kölesd 1 541 122 829
Medina 792 63 128
İcsény 2 519 200 782
Sióagárd 1 258 100 272
Szedres 2 336 186 196
Tengelic 2 359 188 029
Zomba 2 156 171 849
Harc 905 72 135
Szálka 590 47 028
Szekszárd 35 168 2 803 142

54 718 4 361 418

Szekszárd, 2011. 04.11

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

FELOSZTANDÓ KÖLTSÉG

Településenkénti hozzájárulás a 2010. II. félévi kiadásokhoz

ÖSSZESEN:

Ellátandó összes  lakosság szám:
Egy fıre jutó költség :

Település neve

Dologi és egyéb folyó kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN:

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelı járulékok

ORVOSI ÜGYELET 
2010. II. FÉLÉVI TELEPÜLÉSEK KÖZÖTTI KÖLTSÉGFELOSZTÁS

adatok Ft

Költségnem

 


