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ELŐTERJESZTÉS
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 21-én tartandó
ülésére háziorvosi ügyelet működtetéséről

Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
„Mötv.”) 13. §-a (1) bekezdésének 4. pontja alapján a helyi közügyek, valamint a helyben
biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladat az egészségügyi
alapellátást.
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény („Eütv.”) 152. §-ának (1) bekezdése c)
pontja értelmében a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében
gondoskodik az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról.
Az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló
47/2004.(V. 11.) ESzCsM rendelet 15. §-ának (1) bekezdése szerint a háziorvosi, házi
gyermekorvosi feladatok rendelési időn kívüli ellátására ügyeleti szolgálatot kell szervezni,
illetve azt központi ügyelet útján kell ellátni.
A háziorvosi, házi gyermekorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 4.
§ (2) bekezdésének e) pontja szerint a háziorvos feladatkörébe tartozik az önkormányzattal
kötött szerződésben rögzítettek szerint az ügyeleti szolgálatban való részvétel.
A jelenlegi helyzet szerint Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata biztosítja az orvosi
ügyeleti ellátást a Nyírábrányi Központi Orvosi Ügyelet útján Nyírábrány, Nyíracsád,
Nyímártonfalva és Fülöp települések lakosai számára. Az ügyelet az OMSZ Nyírábrányi
Mentőállomásával közös épületben működik. Az utóbbi időben egyre nagyobb problémát
jelent a működtetés, különösen a nagyfokú orvos hiány miatt, melynek megoldására a
települések közösen keressük a megoldást. Az előterjesztéshez mellékelem a Vámospércsi –
Kistérségi Nonprofit Kft ügyvezetője Dr. Rácz Norbert igazgat úr által kidolgozott lehetséges
működtetési javaslatot.
Kérem, amennyiben egyet ért vele képviselő-testület támogassuk az átalakítást.
Fülöp, 2016. szeptember 15.
Hutóczki Péter sk.
polgármester

Határozati javaslat:
…./2016. (IX.21.) Kt. sz. határozat
Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta és a következő döntést hozta:

az

előterjesztést

A képviselő-testület a központi orvosi ügyeleti feladatok VámospércsKistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft. részére történő átadása
mellet döntött……………………napjától.
Felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a Vámospércs-Kistérségi
Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, továbbá a központi
orvosi ügyeletet működtető Nyírábrány település polgármesterét értesítse.
Felelős:
Határidő:

Hutóczki Péter polgármester
azonnal

