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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Zirc Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa a 153/2006.(VII. 07.) ZKTT. Tanács határozatával 

úgy döntött, hogy 2006. szeptember 1-től a Központi Orvosi Ügyeleti feladat ellátását a Zirc 

Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezete veszi át a 2006. június 8-án kelt feladat-

átvállalási szerződés alapján. 

 

A Központi Orvosi Ügyeleti feladat ellátás helyszíne 2010. március 10-től megváltozott, a Zirc 

Városi Erzsébet Kórház (Zirc, József Attila u. 17. szám alatt) rehabilitációs részlegének 

földszintjére költözött, majd 2011 novemberében ismételten költözött az ügyelet, az újonnan 

átadott Járóbeteg Szakrendelőben kialakított helyére. Az ügyelet bejárata a József Attila utca 

felöli oldalon található. Az ügyelet, vizsgáló és beteg fektetető, valamint váró és kiszolgáló 

helységekből, illetve az ügyeletben dolgozó orvosok, asszisztensek és sofőrök pihenését 

szolgáló helyiségekből áll. A költözés során 320 000,- Ft-ot fordított a társulás az ügyeleti 

helységek berendezésére, amivel egyrészt a jogszabályi előírásoknak történő megfelelőséget, 

másrészt a közreműködők minél kedvezőbb komfortját biztosítottuk. 

 

A Központi Orvosi Ügyeletben résztvevő háziorvosok száma 2012-ben is változott, mert 1 fő 

orvos, Dr. Schmid Anita csatlakozott az ügyeleti feladatellátáshoz. 2012. évben a feladatot 12 

fő házi orvos, 11 fő asszisztens és 4 fő gépkocsivezető látta el.  

Az információk szerint a Központi Orvosi Ügyelet munkájával kapcsolatban lényegi észrevétel 

nem érkezett, a betegek elégedettek voltak az ott folyó munkával. A Munkaszervezet jó 

munkakapcsolatot alakított ki Dr. Benczik Adrienn ügyeletvezető háziorvossal és Lezsák 

Istvánné vezető asszisztenssel, az információáramlás megfelelő volt. 

A Központi Orvosi Ügyeletben alkalmazott házi orvosok óradíja a 2012. évben 2 710,- Ft, az 

asszisztensek óradíja 1002,- Ft volt.  

Dr. Benczik Adrienn vezetői tevékenységéért plusz 50 000,- Ft/hó juttatásban részesült, Lezsák 

Istvánné vezető asszisztensi feladatellátásáért, pedig plusz 20 000,- Ft/hó juttatásban részesült.  

 

A Központi Orvosi Ügyelet pályázaton nyert, megkülönböztető jelzés használatára jogosult, 

személygépkocsival rendelkezik. A személygépkocsi Suzuki Ignis típusú, első forgalomba 

helyezése 2004. június 29.  

 

Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés nem történt 2012. év folyamán, de az ügyelet 

használatában lévő defibrillátorok és EKG készülékek kötelező szervizelésének, illetve 

esetenkénti javításainak költségei jelentős tételt képviseltek a költségvetésben.  

 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Veszprémi,- 

Várpalotai,- Zirci Kistérségi Népegészségügyi Intézete által 2012. november 15-én elvégzett 

ellenőrzéskor felmerült hiányosságok megszüntetése érdekében az intézkedéseket megtette a 

társulás. 

A Központi Orvosi Ügyelet finanszírozása kétféle forrásból történt, egyrészt az országos 

Egészségbiztosítási Pénztár Közép-Dunántúli Területi Hivatalával kötött finanszírozási 

szerződés alapján, a kistérség településein élők lakosságszámának megfelelően, a 43/1999. (III. 

3.) Korm. Rendelet 19. § alapján megállapított 40,- Ft/fő/hó alapdíjat növelő szorzószám 

szorzataként kapott összeg, amely átlagosan havi 2 196 250,- Ft/hó volt. Meg kell jegyezni, 

hogy a kistérségben élők lélekszámának változásával az Egészségbiztosítási Pénztártól kapott 

támogatás összege év közben is módosult.  

A Központi Orvosi Ügyelet másik bevételi forrása a települési önkormányzatok által fizetett 

tagi hozzájárulás, melynek összege 2012. évre 61,- Ft/fő/hó volt. 
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Az Ügyeleten 2012. január 01-től 2012. december 31-ig 3234 fő beteg jelent meg, házhoz 

hívták az ügyeletes orvost 744 alkalommal, a Mentőszolgálat szakemberei látták el a betegeket 

250 alkalommal. 

 

Az orvosok nyilvántartást vezettek az ügyeletben a felhasznált gyógyszerekről, amit havi 

rendszerességgel összesített a vezető asszisztens és ellenőrzött az ügyeletvezető háziorvos. 

Havi rendszerességgel készült a betegforgalomról jelentés, amit a finanszírozás 

alátámasztásaként, az Egészségbiztosítási Pénztár Közép-Dunántúli Területi Hivatalának kellett 

megküldeni. 

 

2007 novembere óta Együttműködési Megállapodás van az Országos Mentőszolgálattal a közös 

diszpécserszolgálat feladatainak ellátására. Az Országos Mentőszolgálat megyei, illetve régiós 

szervezetével a közös diszpécser szolgálat működtetése kapcsán kiváló munkakapcsolat alakult 

ki, jelentős szerepet vállaltak az ügyeleti időben történő betegellátásban. 

 

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati javaslat 

elfogadására. 

  

 

Eplény, 2013. május 18. 

 

         Fiskál János 

 

          

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

…/2013.(…….) határozata 

 

a központi orvosi ügyelet 2012. évi működési tapasztalatairól szóló beszámoló 

elfogadásáról 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Beszámoló a központi orvosi ügyelet 

2012. évi működési tapasztalatairól” című előterjesztést megtárgyalta és azt elfogadja. 

 

  

       

Eplény, 2013. május 29. 

 

 

 

Fiskál János s.k.    Dr. Mohos Gábor s.k. 

polgármester  jegyző 

 


