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Előterjesztés
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Előterjesztő: Szörfi István jegyző

Tárgy:     Orvosi ügyeleti ellátás

Tisztelt Képviselő-testület!

Enying Város Képviselő-testületének 2008. december 15-én megtartott  ülésén, a 410/2008. 
(XII.15.)  számú  határozatában  a  Képviselő-testület  úgy  döntött,  amennyiben  a  kistérségi 
települések  egyhangúan  nem  támogatják  azt,  hogy  a  kistérségi  orvosi  ügyeletet  eredeti 
formában  működtetik  tovább,  Enying  Város  az  orvosi  ügyeletet  2009.  május  1.  napjától 
önállóan oldja meg.

A  testületi  döntésről  haladéktalanul  értesítettük  a  Kistérségi  Iroda  vezetőjét,  valamint 
Polgármester úr,  valamennyi település  polgármesterének írt  levelében kérte  a települések 
képviselő-testületeit álláspontjuk megváltoztatására. 

Fenti  megkeresésre Mátyásdomb és Mezőkomárom Község polgármesterei tájékoztatták a 
Polgármester  urat,  Lajoskomárom,  Lepsény,  Szabadhídvég  és  Dég  települések 
polgármesterei  tájékoztatták  a  Kistérségi  Iroda  vezetőjét,  hogy  a  testületek  fenntartják 
korábbi álláspontjukat. Mezőszentgyörgy részéről semmilyen válasz nem érkezett.

Azon véleményemet, mely szerint van olyan polgármester, aki nemcsak, hogy nem ismeri el 
Enying vezető szerepét, illetve – szintén csak magánvéleményem szerint – vezető szerepre 
pályázik,  megerősíti  Lajoskomárom  polgármesterének  a  Kistérségi  Iroda  vezetőjéhez  írt 
levele, melyből idézek: „Kistérségi ülésünkön megkértük Önt, hogy alternatívákat dolgozzon ki az  
ügyelet működéséről, illetve jogi finanszírozási szempontból járjon utána a megoldásnak (pl. az OEP 
finanszírozza-e az egyedül végzett ügyeleti megoldást Enying esetében).”

Költői a kérdés: ehhez Lajoskomárom polgármesterének mi köze van?

E testületi döntésekből megítélésem szerint egyértelműen megállapítható, hogy a testületek 
nem kívánnak Enying testületével együtt működni, és az orvosi ügyeletet a leghatékonyabb 
formában, és legköltség-kímélőbben megoldani.



A  kistérségi  települések  ezen  sem  szakmai,  sem  gazdasági  szempontból  nem  optimális 
döntése  megítélésem  szerint  hosszútávon  –  de  lehet,  hogy  már  rövidtávon  is  –  súlyos 
problémákat fog jelenti a településeknek, de ez legyen az ő gondjuk.

A kistérséget azon politikai okból hozták létre, hogy a földrajzilag összetartozó településeket 
ösztönözzék arra,  hogy olyan feladatokat  közösen oldjanak meg,  amelyeknek megoldása 
településenként  lényegesen  gazdaságtalanabb  lenne.  Úgy  tűnik,  az  észérvek  sajnos  nem 
mindenki számára elsődlegesek. Néhány polgármestert ismerve biztos vagyok abban, hogy 
majd  Enyinget  fogják  okolni  az  új  felállás  miatt  majdan  náluk  jelentkező  jelentős 
többletköltségekért.  Azt azonban minden bizonnyal elfelejtik, hogy a kistérség települései 
közül Kisláng soha nem tartozott ehhez az ügyeleti körhöz – ami a település elhelyezkedését 
illetően  teljesen  megérthető  –  azonban  az  újonnan  felállt  kistérségi  ügyeleti  ellátásban 
számomra  ismeretlen  okból  az  elejétől  fogva  nem  vesz  rész  Mátyásdomb  és 
Mezőszentgyörgy, illetve 2008. évben Lepsény is jelezte, hogy 2009. január 1-vel nem kíván a 
kistérségi ügyeletben részt venni, anyagi okokra hivatkozással.

A 9 településből tehát már 4 nem vesz részt az ügyeletben, ami valóban elgondolkodtató, 
különös  tekintettel  arra  a  tényre,  hogy  2008.  október  1-től  a  kistérség  adminisztratív 
feladatinak ellátása nem Enying Város  Polgármesteri  Hivatalához tartozik,  hanem önálló 
irodát hozott létre a társulás.

Tisztelt Képviselő-testület!

Enying Város  lakóinak és  Enying Város  Képviselő-testületének is  megítélésem szerint  az 
lenne az érdeke, ha az eredeti kistérségi központi orvosi ügyeleti működtetés oly módon 
módosulna,  hogy  valamennyi  település  részt  venne  ezen  ellátási  formában.  Mind 
szakmailag,  mind  gazdaságilag  ez  lenne  a  legkedvezőbb  valamennyi  település  részére. 
Enying  Város  Képviselő-testülete  fenti  határozatában felkínálta  a  lehetőséget  a  környező 
települések képviselő-testületeinek, hogy ezen legoptimálisabb megoldás felé mozduljanak 
el. Nem éltek vele. Ezek után Enying Város Képviselő-testülete nem tehet mást, mint a város 
lakossága,  illetve a város költségvetésének minél eredményesebb felhasználása érdekében 
önállóan gondoskodjon kizárólagosan Enying Város lakóinak orvosi ügyeleti ellátásáról.

Erre a helyiség adott, a jelenlegi orvosi ügyeleti ellátást biztosító helyiség nem a kistérség, 
hanem Enying Város tulajdonát képezi,  az abban található felszerelési tárgyakat  tételesen 
adtuk át az üzemeltetőnek, így ennek visszavétele után a helyiség rendelkezésünkre áll.

Álláspontom szerint a korábbi rendszernek megfelelően hétköznapokon nem szükséges az 
ügyelet  részére  gépjárművet  és  sofőrt  biztosítani  –  gondolom ez  ellen  majd  a  résztvevő 
orvosok tiltakozni fognak – hétvégén a 24 órás szolgálatra tekintettel, indokoltnak tartanám 
gépjármű  és  sofőr  biztosítását,  e  célra  majd  a  hivatali  gépjármű,  vagy  a  Szolgáltató 
Intézmény gépjárműve alkalmas, ahogy az korábban is megoldható volt.

Legfontosabb  kérdés  megítélésem  szerint  az  ügyelet  szervezése,  szükséges  személyi 
feltételeinek biztosítása. Korábban vállalkozási szerződést kötöttünk az egyik háziorvossal 
kifejezetten az ügyeleti ellátás biztosítására, ez az út megítélésem szerint most nem járható. 
Javaslom megkezdeni a tárgyalásokat az Emergency Service Kft-vel, hogy tudja-e, és milyen 
feltételekkel  vállalni  kizárólag  Enying  Város  ügyeleti  ellátásának  biztosítását  az  előbb 
említett ellátási forma szerint.
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Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem előterjesztésem megvitatását és az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Enying, 2009. február 24.

Tisztelettel:

Szörfi István
    Jegyző

Határozati javaslat

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 410/2008. (XII.
15.)  számú  határozata  alapján  felkéri  a  Polgármestert,  hogy  kezdjen  tárgyalásokat  az 
Emergency Service Kft-vel (székhely: 1138 Budapest, Árva u. 22.), a kizárólagosan Enying 
Várost ellátó ügyeleti rendszer működtetésével kapcsolatban, az alábbi formában:

− hétköznapokon 1 orvos saját gépkocsival + 1 asszisztens
− hétvégén illetve ünnepnapokon 1 orvos + 1 asszisztens + 1 sofőr

A variáció szerint: a gépjárművet Enying Város biztosítja,
B variáció szerint: a gépjárművet megbízott biztosítja.

Felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  tárgyalásokat  az  Egészségügyi  Bizottság  elnökének 
bevonásával folytassa le, és az Emergency Service Kft. ajánlatát terjessze a Képviselő-testület 
2009. márciusi rendes ülése elé.

Határidő: azonnal, illetve 2009. március 25.
Felelős: Tóth Dezső polgármester
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