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Ikt.sz.: LMKOH/6577/3/2017.

Tisztelt Képviselő-testület!
A Lajosmizsén háziorvosi praxist ellátó felnőtt háziorvosok és házi gyermekorvosok a
2. sz. melléklet szerinti levéllel fordultak Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi,
Gyermekjóléti és Szociális Intézmény intézményvezetőjéhez.
Józsáné dr. Kiss Irén intézményvezető asszony a mellékelt levéllel fordult a T.
Képviselő-testülethez.
Az ügyeleti díj felülvizsgálatára, annak véleményezésére a novemberi soros ülésén
kértem fel a Pénzügyi Ellenőrző Bizottságot.
A Pénzügyi Ellenőrző Bizottsági ülésen felmerült kérdésekre az alábbi kiegészítést
teszem:
1. A környező települések ügyeletei vonatkozásában a 3. sz. melléklet szerinti díjak
rögzítésekor arról is érdeklődtek a kollégák, hogy várható-e esetlegesen változás 2018.
évtől az ügyeleti díjak vonatkozásában.
Erre választ sehol sem tudtak adni, sem arra hogy változatlanul hagyják a díjakat, sem
arra, hogy a díjakat tervezik-e változtatni.
2. A háziorvosokkal kötött (Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és
az Egészségügyi Szolgáltató között létrejött) egészségügyi feladat-ellátási szerződés,
az ügyeleti ellátásban történő részvételt a következők szerint rögzíti:
„A tevékenységet végző orvos köteles részt venni a központi ügyeleti szolgálat
működésében, az ügyeleti rendszerben történő részvételének feltételeit és részletes
szabályait az Egészségügyi Szolgáltató és Lajosmizse Város Önkormányzata
Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye között kötött külön
megállapodás rögzíti.”
Az egészségügyi feladat-ellátási szerződés módosításának lehetőségét a következők
szerint rögzíti:
„Felek rögzítik, hogy jelen szerződést csak írásban, kölcsönös egyetértés esetén
módosíthatják.”
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3. A 2. pontban meghatározott külön megállapodás a következők szerint rendelkezik:
„A szerződést mindkét fél jogosult indokolás nélkül, 30 napos felmondási idővel
megszüntetni (rendes felmondás). A felmondási idő alatt az Egészségügyi Szolgáltató
köteles változatlan tartalommal a folyamatos ellátást biztosítani.” , továbbá
„Jelen megállapodás megszüntetése és megszűnése tekintetében Megbízott és
Lajosmizse Város Önkormányzata között hatályban lévő egészségügyi ellátási
szerződés rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni a Lajosmizsén és Felsőlajoson
háziorvosi és házi gyermekorvosi tevékenységre praxisjoggal rendelkező személyes
közreműködők esetében.”
4. A háziorvosok (2.sz. melléklet) kérelmének alábbiakban foglaltakra reagálva: „A
szerződésben infláció követést vállalt az önkormányzat, ami évek óta nem történt meg,
így az alacsony infláció ellenére ez is 5-10%-s lemaradást eredményezett.”
A személyes közreműködői megállapodásban foglaltaknak megfelelően a Központi
Statisztikai Hivatal által közzétett infláció mértékével került évente megemelésre - a
költségvetési rendeletben rendelkezve - az ügyeleti díj. Azon években, amikor defláció
kimutatására került sor, akkor nem került sor a díjak csökkentésére.
A Bizottsági ülés során javasolt 15%-os óradíj emelést javaslom 2018. január 1. napjától
alkalmazni.
Kérem T. Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására.
Határozat-tervezet
…../2017. (….) ÖH.
A Lajosmizse Városban háziorvosi, házi gyermekorvosi
praxissal érintett orvosok kérelme ügyeleti díj módosítására
Határozat
1./ Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ügyeleti ellátást biztosító
háziorvosok részére fizetendő ügyeleti díjat 2018. január 1-jétől az alábbiak szerint
állapítja meg:
- hétközi ügyelet (hétfő-csütörtök) bruttó díja: ………..Ft/óra,
- hétközi ügyelet (péntek) bruttó díja:………... Ft/óra,
- heti pihenőnapokon, munkaszüneti és ünnepnapokon végzett ügyelet bruttó díja:
……… Ft/óra
- kiemelt ünnepnapokon (Húsvét, Pünkösd, Karácsonyi ünnepek, Szilveszter, Újév)
végzett ügyelet bruttó díja: ………Ft/óra
2./ Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Lajosmizse Város
Önkormányzata Képviselő-testületének a 183/2006. (XI.22.) határozatának 1. pontját
hatályon kívül helyezi, azzal, hogy a személyes közreműködői szerződés évenkénti
infláció mértékével történő óradíj emelés mértékét megtartja, első alkalommal 2019.
01.01. napjától alkalmazza.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2017. december 14.
Lajosmizse, 2017. december 1.

Basky András s.k.
polgármester
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előterjesztés melléklete
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