
1.  
1. számú előterjesztés 

Lajosmizse Város Polgármestere részére 
2021. április 27-i ülésére 

 

 

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Ügyeleti Rendjének elfogadása 

             

Az előterjesztést készítette:                     Rostásné Rapcsák Renáta  
       vezetői referens 

     

 

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:           ---- 
 

 

 

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:                  Muhariné Mayer Piroska 
   aljegyző 
          

                                                                                     

 

         

 dr. Balogh László sk.   
 jegyző   
              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

1. számú előterjesztés 
Lajosmizse Város Polgármestere részére  

2021. április 27-i ülésére 
 

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Ügyeleti Rendjének elfogadása  

Iktatószám: LMKOH/1216-19/2021. 

 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatályba lépéséről szóló 

27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amely 
az alábbiak szerint rendelkezik.  

„Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 
közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés 
elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 
megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.” 

A katasztrófavédelmi törvény 46. § (4) bekezdése egyértelműen rendelkezik arról, hogy 
veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének (fővárosi, megyei 
közgyűlésnek) feladat- és hatáskörét a polgármester (főpolgármester, megyei közgyűlés elnöke) 
gyakorolja az ott megjelölt kivétellel. Mindezek alapján sem a képviselő-testület, sem a 
bizottságok ülésének az Mötv. szerinti összehívására nincs lehetőség, a képviselő-testület 
valamennyi hatáskörét a polgármester gyakorolja, a képviselő-testületnek veszélyhelyzetben 
nincs döntési jogköre.  

Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény Vezetője 
(továbbiakban: Intézmény) a közelmúltban is jelezte, hogy az ügyeleti ellátás megszervezése 
jelentős nehézségekbe ütközött, amelynek egyik fő problémáját az jelenti, hogy sem a háziorvosi 
szolgálatra létrejött egészségügyi feladat-ellátási szerződés, sem a központi orvosi ügyeleti ellátásra 
megkötött személyes közreműködői szerződés nem tartalmazza pontos részletességgel az 
ügyeletben való részvétel mértékét.  

A másik indok a praxisközösségekről szóló 53/2021.(II.9.) Korm. rendelet 3. § -ának rendelkezése, 
amely a következők szerint szabályoz: „3. § (1) A 2. § (2) bekezdése szerinti kollegiális 
praxisközösségben való részvétel feltétele, hogy a háziorvosi szolgáltató a praxiskezelő által 
közzétett formában praxisközösségi felvételi kérelmet nyújt be, amelyben nyilatkozatot tesz, hogy 
vállalja 
a) a területi kollegiális szakmai vezetői választásokon való részvételt, 
b) a praxiskezelő, illetve a területi szakmai vezető által összehívott konzultációkon való részvételt, 
c) hetente legalább 20 óra rendelési idő biztosítását, benne legalább 4 óra prevenciós rendeléssel, 
d) a prevenciós rendelés során a praxiskezelő által megadott módszertanok alkalmazását, 
e) a praxis aggregált morbiditási, mortalitási és a praxiskezelő által kért statisztikai adatok 
összeállítását és megadását, 
f) a területen működő háziorvosi szolgálatokkal közös helyettesítési rend kialakítását, 
g) a területen működő háziorvosi és háziorvosi ügyeleti szolgálatokkal ügyeleti rend kialakítását.” 

Fentiekre tekintettel felkértem Józsáné dr. Kiss Irén Intézményvezetőt az Ügyeleti Rend 
szabályainak részletes kidolgozására. Az előterjesztés határozatának melléklete szerinti Ügyeleti 
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Rend elfogadása javasolt, amelyet valamennyi háziorvosi, házi gyermekorvosi szolgálatot ellátó 
gazdasági társasággal (továbbiakban: Ügyeletet ellátó) szükséges módosítani a Központi orvosi 
ügyelet ellátására kötött személyes közreműködői szerződésben valamint az önkormányzattal kötött 
feladat-ellátási szerződésben.  

Lajosmizse, 2021.04.22. 
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Polgármesteri döntéshozatal: 
 
A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-
CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 
egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet 
hirdetett ki a 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletével 2021. február 8-tól.  
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján „(4) Veszélyhelyzetben a települési 
önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét 
a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek 
keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, 
ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. 
 
Az előterjesztés áttekintését követően fenti hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 

 
………./2021. (…….)Polgármesteri Határozat 

 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatályba 
lépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendeletben foglaltakra Lajosmizse Város 
Polgármestereként – a Képviselő-testület döntési hatáskörébe tartozó ügyben - 
„Lajosmizse Város Önkormányzata Ügyeleti Rendjének elfogadása” tárgykörben az 
alábbi határozatot hozom: 

 
H A T Á R O Z A T 

 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselőinek és Felsőlajos Község Önkormányzata 

Képviselő-testületi hatáskörében eljáró Polgármestere véleményét kikérve úgy döntök, hogy a 
lajosmizsei és felsőlajosi lakosok ügyeleti ellátását a Lajosmizse Város Egészségügyi, 
Gyermekjóléti és Szociális Intézményében jelenleg is működő központi háziorvosi ügyeleti 
ellátással kívánjuk biztosítani a Lajosmizsén háziorvosi, házi gyermekorvosi szolgálatra 
szerződött gazdasági társaságokkal. 

2.) A határozat 1. mellékletében foglaltak szerint elfogadom Lajosmizse és Felsőlajos 
Lakosságának Háziorvosi Sürgősségi Ellátására létrehozott Ügyeleti Rendet és ezzel együtt 
elkészítem és aláírom az ügyeleti rendnek megfelelően az Önkormányzattal kötött 
egészségügyi feladat-ellátási szerződések módosítását.    

3.) Felkérem Józsáné dr. Kiss Irén Intézményvezetőt, hogy a Központi háziorvosi ügyelet 
ellátására kötött személyes közreműködői szerződések módosítását ezen Ügyeleti rendnek 
megfelelően kezdeményezze valamennyi háziorvosi,- házi gyermekorvosi szolgálatot ellátó 
gazdasági társasággal. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 

Lajosmizse, 2021. április 27. ……………. óra. 
                          Basky András  
                           polgármester 
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…./2021.(…..) határozat 1. melléklete 

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÜGYELETI RENDJE 

LAJOSMIZSE ÉS FELSŐLAJOS LAKOSSÁGÁNAK 

HÁZIORVOSI SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁSÁRA 

 

Előzmények: Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Törvény tartalmazza a 
betegjogokat, amely az egészségügyi ellátáshoz való jogok között kimondja, hogy minden 
betegnek joga van sürgős szükség esetén az életmentő, illetve a súlyos vagy maradandó 
egészségkárosodás megelőzését biztosító ellátáshoz, valamint fájdalmának csillapításához és 
szenvedéseinek csökkentéséhez (6. §). Az egészségügyi ellátásnak megfelelőnek (7.§ (2) 
bekezdés) és folyamatosan hozzáférhetőnek kell lenni. Megfelelő az ellátás (7.§ (2) bekezdés), 
ha az adott egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó szakmai és etikai szabályok, irányelvek 
megtartásával történik. Folyamatosan hozzáférhető az ellátás (7. § (3) bekezdés), amennyiben 
az egészségügyi ellátórendszer működése napi 24 órán keresztül biztosítja annak 
igénybevehetőségét.  

Az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezeti kérdéseiről szóló 
47/2004. (V.11.) ESzCsM rendelet 15. §-a 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 és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) 
EüM rendelet 4.§. (2) bekezdése e.) pontja szerint a háziorvos feladatkörébe tartozik az 
önkormányzattal kötött szerződésben rögzítettek szerint az ügyeleti szolgálatban való részvétel. 

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5.§. (1) bekezdése 
szerint a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik a 
háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi 
gyermekorvosi ügyeletről.  

Lajosmizse város és Felsőlajos község Önkormányzata egészségügyi 
feladatátadási/feladatellátási szerződés keretében gondoskodik a háziorvosi, házi 
gyermekorvosi ellátásról és egészségügyi intézménye (Lajosmizse Város Önkormányzata 
Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye, EGYSZI) révén az ügyeleti ellátás 
szervezéséről.  

A jogszabályi rendelkezésekben előírt folyamatos egészségügyi ellátás biztosítása, a 
betegek sürgősségi ellátáshoz való jogáért érzett felelőssége, a betegjogok érvényesülése 
érdekében, Lajosmizse Város Önkormányzata (Fenntartó) Lajosmizse és Felsőlajos 
lakosságának háziorvosi sürgősségi ellátására az alábbi Ügyeleti rendet határozza meg: 

 

1./ A háziorvosi sürgősségi ellátás Lajosmizsén központi háziorvosi ügyeleti 
formában (a továbbiakban: ügyelet) működik, vegyes jelleggel, felnőtt- és gyermekkorú 
lakosság ellátásával.  
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Az ügyelet helye: Egészségház ügyeleti rendelője  

                              Lajosmizse, Dózsa György út 104-106. szám 

Az ügyelet működési ideje: Hétköznap: 16.00 h - 8.00 h 

                                               Munkaszüneti napok, ünnepnapok: 8.00 h - 8.00 h 

2./ Az ügyeletet Lajosmizsén és Felsőlajoson területi ellátási kötelezettséggel 
rendelkező, NEAK által finanszírozott háziorvosi és házi gyermekorvosi szolgálatot ellátó 
gazdasági társaságok arányosan ügyelve látják el (továbbiakban: Ügyeletet ellátó). 

 

3./ Arányos ügyeleti ellátás alatt az adott hónap napjai és a finanszírozott Ügyeletet 
ellátók számának hányadosaként kiadott viszonyítási arányszámot kell érteni. Ha e szám 
törtszám, akkor azt a kerekítés szabályai szerint kerekíteni kell, s majd az így keletkezett egész 
számot kell az Ügyeletet ellátó által adott hónapban ellátandó, arányos ügyeletnek tekinteni. Pl.  

 

31 napos hónapban: 31 nap/8 Ügyeletet ellátó = 3,875 ~ 4 db ügyelet/hó/Lajosmizsei Ügyeletet 
ellátó,    

28 napos hónapban: 28 nap/8 Ügyeletet ellátó = 3,5     ~ 4 db ügyelet/hó/Lajosmizsei Ügyeletet 
ellátó,   

29 napos hónapban: 29 nap/8 Ügyeletet ellátó = 3,625 ~ 4 db ügyelet/hó/Lajosmizsei Ügyeletet 
ellátó,  

30 napos hónapban: 30 nap/8 Ügyeletet ellátó = 3,75   ~ 4 db ügyelet/hó/Lajosmizsei Ügyeletet 
ellátó. 

4./ Az Ügyeletet ellátók a 3./ pont szerinti ügyelethez képest több ügyeletet is 
vállalhatnak adott időszakban, egymás közötti egyeztetés alapján. 

5./ Az EGYSZI az ügyeleti beosztás elkészítése érdekében, elektronikus felületen 
megnyitja az aktuális, negyedéves időszakot felölelő hónapokat, napokat, a negyedévet 
megelőző hónap 1-jén. Az elektronikus felületen az Ügyeletet ellátók, az általuk ellátandó 
ügyeletet lefoglalják, az adott hónap napjához az Ügyeletet ellátó szolgáltató nevének a 
feltüntetésével (a továbbiakban: Ügyeleti foglalás). 

6./ Az EGYSZI megküldi az ügyeleti foglalást valamennyi Ügyeletet ellátó részére. 

7./ Amennyiben nem történt meg a negyedév teljes időszakának, valamennyi napjának 
Ügyeleti foglalása az időszak megnyitása hónapjának 1-től 10-ig, az EGYSZI egyeztetést 
kezdeményez az Ügyeletet ellátókkal, a következő 5 napban. 

 8./ Ha az egyeztetés nem vezet eredményre, az EGYSZI a következő 5 napban azon   
Ügyeletet ellátókat osztja be ügyeletbe a 2./ és a 3./ pontokban leírt arányosítás módszerének 
alkalmazásával, amelyek az adott hónapban 4 ügyeletnél kevesebbet vállaltak. Amennyiben 
több ilyen Ügyeletet ellátó van, azok közül azokat veszi figyelembe, amelyek a tárgyév 
átlagában a legkevesebbet teljesítettek. 
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9./ Ha az Ügyeletet ellátók a rájuk osztott 8./ pont szerinti ügyeletet nem tudják ellátni 
továbbképzés, betegség, szabadság, vis maior vagy egyéb körülmény miatt, helyettesítésükről 
az alábbiak szerint gondoskodnak: 

A Lajosmizsei Ügyeletet ellátók további személyes közreműködői szerződést - jogszabályi 
feltételek fennállása esetén – ügyeletének a helyettesítéssel történő ellátására köthetnek. A 
helyettesítést csak olyan orvos láthatja el, aki megfelel a feladatkörre előírt személyi 
feltételeknek. A Lajosmizsei Ügyeletet ellátó gondoskodik az ügyeletet teljesítő orvos 
helyettesítéséről és a helyettesítő orvos finanszírozásáról. A helyettesítő orvos személyes 
közreműködői tevékenységét az ügyeleti rendelőben végzi. A helyettesítést jelezni kell az 
EGYSZI/Intézmény felé. 

10./ Az Ügyeletet ellátó az ügyelet ellátásáért a 2./ pontban, 4./ pontban, a 8./pontban, a   
9./ pontban meghatározott esetekben az ügyelet ellátásának díjaként számlát bocsát ki az 
Intézmény felé, az Intézménnyel kötött ügyeleti szerződésben meghatározott összegben.  

11./ Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 
Intézménye (a továbbiakban: EGYSZI, Intézmény) vezetője az Ügyeletet ellátókkal az ügyelet 
ellátására megkötött érvényes szerződést jelen Ügyeleti Renddel kiegészíti és módosítja. 

  

Lajosmizse, 2021…… 

 

                       ……………………………………………. 

 Basky András polgármester 

 Lajosmizse Város Önkormányzata nevében 

 

Záradék:  

Lajosmizse Város ÜGYELETI RENDJÉT Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületi hatáskörében eljáró Lajosmizse Város Polgármestere …….számú határozatával 
fogadta el, rendelkezéseit 2021. május 1-től kell alkalmazni. 

  

 

 

….…………………………………………. 

 Basky András polgármester 

 Lajosmizse Város Önkormányzata nevében 

 


