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1.6. napirendi pont 
 

Az orvosi ügyeleti díj változásának elfogadása 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az előterjesztés melléklete tartalmazza a JUNIMED Kft. kérelmét. 
 
Kérem, szíveskedjenek a kérelmet elbírálni és a kérelem tárgyában döntést hozni! 
 
 
Tolmács, 2022. március 17. 
 Tisztelettel: 
 
  Hajnis Ferenc 
  polgármester 
 

 
Határozati javaslat 

 
Tolmács Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
___/2022. (III.__.) határozata 

 
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az orvosi ügyelet ön-
kormányzati hozzájárulásának emelésére vonatkozó kezdeményezést. 
A képviselő-testület az ügyeleti ellátásban dolgozó ápolók, gépkocsivezetők óradíjának eme-
lése és az egyéb többletkiadások finanszírozása érdekében 2022. március 1-jétől az orvosi 
ügyelethez történő önkormányzati hozzájárulás 59 Ft/fő/hó mértékét elfogadja. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az orvosi ügyelet hozzájárulására 
vonatkozó megállapodást a fenti mértékkel megkösse és minden évben a tárgyévi január 1-jei 
tolmácsi állandó lakosok létszáma alapján a hozzájárulás összegét átutalja. 
 
 
Határidő: 2022. március 1-jétől folyamatos a következő módosításig 
Felelős: polgármester 



Rétság Város Önkormányzata
(mint Gesztor Önkormányzat) részére
2651 Rétság, Rákóczi út 20.

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!

Alulírott, dr. Juhász Attila, a JUNIMED Kft., mint a Rétsági Központi Orvosi Ügyeletet
működtető cég ügyvezetője és az ügyelet vezetője azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy az
ügyelet finanszírozása tekintetében az önkormányzati hozzájárulás összege 2022. március 01
től a jelenlegi 46,16 Ft/fő/hónap összegről 59 Ft/fő/hónapra emelkedjen.

Indokaim:
1.
Humánerő-forrás problémák léphetnek fel nemcsak az ügyeletes orvosok vonatkozásában,

hanem a szakdolgozók, ápolók illetve gépkocsivezetők tekintetében is, amennyiben az
óradíjakat nem tudjuk megemelni.

Az ápolók esetében jelen időben beszélhetünk erről a problémáról: teljes állású ápoló már nem
vállalja el ezt a feladatot, általában mellékállásban vagy nyugdíj mellett dolgoznak a
kolléganők, akik közül az egyik végleg nyugdíjba megy idén májusban. A másik teljes állású
kolléganő háziorvosi praxisba ment dolgozni, csak feleannyi órát vállal, mint eddig. Új
kolléganőt bevonni az ügyeletbe nem egyszerű feladat.

Idén ért véget egy 4 éves, jogszabályban meghatározott fizetés emelési ciklus a kórházi és
szakrendelői ápolói béreknél, amik így 72%-kal emelkedtek, emellett a háziorvosi praxisokban
2021-ben és 2022-ben szintén jelentős ápolói béremelés következett be: az 53/2021. (11.9.)
Korm. rendelet 2. és 3. számú mellékiete tartalmazza a bértámogatás összegét, tehát ennyivel
emelkedett egy háziorvos mellett dolgozó ápoló bére a korábbi alapbérén felül. Ez komoly
bérfeszültséget eredményezett a kórházi/szakrendelői, a háziorvosi praxisokban dolgozó és az
orvosi ügyeleten munkát vállaló ápolók között. Mivel az ügyeletes ápolók közül többen a másik
szférában is vállalnak egészségügyi tevékenységet, így saját maguk is érzik a különbséget és
logikusan a többet fizető munkahelyeken fognak vállalni inkább több munkát, ha nem történik
emelés.

Igaz, hogy tavaly márciusban az ügyelet finanszírozása is emelkedett, melyet jelentős részben
szintén a dolgozók bérének növelésére fordítottunk, de ez nem áll összhangban az állami
intézményekben bekövetkezett béremelésekkel, nem beszélve arról, hogy 15 év után ez egy
egyszeri emelés volt, idén az orvosi ügyeletek nem kaptak többletfinanszírozást.

Nem lenne szerencsés, ha ajelenlegi szakdolgozói gárda szétesne: mivel szakmailag felkészült,
korrekt, tapasztalt szakemberekből áll, többen már az ügyelet 2013-as átvétele előtt is itt
dolgoztak, óriási tapasztalattal rendelkeznek a betegállátás és betegkommunikáció terén.



Ugyanígy a gépkocsivezetők is jelentős tapasztalattal bírnak, nagy részük az Országos
Mentőszolgálatnál is dolgozik, így komoly segítséget jelentenek az ügyeletes orvosnak a
területi ellátás során.

2.
A másik indok az üzemanyagárak elszállása, így a gépkocsi fenntartása is többe kerül.
Az üzemanyagok jelentős emelése miatt szinte minden termék ára emelkedett, így a
fogyóeszközöket, injekciókat, kötszereket, irodaszereket, a mindennapi működéshez szükséges
egyéb eszközöket, tárgyakat is drágábban tudjuk beszerezni.

A fenti összeg elfogadása esetén annak jelentős része az ápolói és a gépkocsivezetői óradíjakra
lenne fordítva, a fennmaradó kisebb rész pedig fedezné a 2. pontban említett többletkiadásokat.

Nagymaros, 2022. február 22.

Kérésem kedvező elbírálást várva

Tisztelettel: {1~~ eJ'
dr. Juhász Attila

JUNIMED Kft.
ügyeletvezető

JUNIMED Kft.
262~ Nagymaros, Óz u. 19.
Adoszám: 24094432-1-13


