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Orvosi ügyeleti hozzájárulás emelése 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az önkormányzati alapfeladatot jelentő orvosi ügyeletet a balassagyarmati Dr. Kenessey Albert 
Kórház-Rendelőintézet, mint a Rétság Kistérség Többcélú Társulás háziorvosi ügyeletének 
működtetője megállapodás alapján látja el. 
Az ügyelet fenntartása érdekében az érintett települések önkormányzatai a MEP által folyósított 
finanszírozáson túl jelenleg 33 Ft/fő/hó hozzájárulást fizetnek az ügyeletet ellátó háziorvosok 
óradíjához.  
A balassagyarmati Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet főigazgató főorvosa a következő 
megkereséssel fordult a Kistérségi Többcélú Társuláshoz: 
„ Az ügyeleti szolgálatot ellátó orvos kollégák jelenlegi óradíja a mai magyarországi árviszonyok 
tükrében méltánytalanul alacsony, 1.100 Ft/óra hétköznapokon, és 1.300 Ft/óra munkaszüneti 
napokon. 
A háziorvosi ügyelet rendelkezésére álló KCW-530 forgalmi rendszámú Opel Astra gépkocsi 
több, mint 320.000 kilométert futott, az elhasználódás ütemét figyelembe véve a közeljövőben 
cserére szorul.” 
A főigazgató főorvos levelében jelezte, hogy a magánszolgáltatók által működtetett ügyeleti 
ellátásokban, pl. a megyénkben Bercel kistérség területén 68 Ft/fő/hónap, a Dunántúlon 100-120 
Ft/fő/hónap az önkormányzati kiegészítő hozzájárulás mértéke. 
 
Dr. Szabó Géza főigazgató főorvos mindezek alapján kérte, hogy az orvosi ügyeleti óradíj 
érdemleges javítása érdekében a települések működési hozzájárulását legalább 15 Ft/fő/hónap 
összeggel történő megemelését. 
 
A hozzájárulás emelése a település 2011. január 1-jei állandó lakos létszáma (740 fő) alapján havi 
szinten 11.100 Ft, éves szinten 133.200 Ft többletkiadást jelent. 
 
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az orvosi ügyeleti hozzájárulás emeléséről döntést 
hozni szíveskedjenek. 
 
Tolmács, 2011. május 24. 
  Tisztelettel: 
  
 Hajnis Ferenc 
 polgármester 
 
……/2011. (……….) képviselő-testületi határozati javaslat 
 
Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta az orvosi ügyelet önkormányzati 
hozzájárulásának emelésére vonatkozó kezdeményezést. 
A képviselő-testület az ügyeletet ellátó háziorvosok óradíjának emelése érdekében 2011. ……….. 1-
jétől az orvosi ügyelethez történő önkormányzati hozzájárulás 48 Ft/fő/hó mértékét elfogadja. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az orvosi ügyelet hozzájárulására vonatkozó 
megállapodást a fenti mértékkel, és minden évben a tárgyévi január 1-jei tolmácsi állandó lakosok 
létszáma alapján megkösse és átutalja. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: polgármester 


