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Tisztelt Közgyűlés !

I. Tartalmi összefoglaló

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat  polgármestere az egészségügyi  ellátás folyamatos 
működésének jogszabályi változása miatt kezdeményezte a korábban kialakított közös hétvégi 
ügyeleti  rendszer  hétköznapokra  vonatkozó kiterjesztését,  és  ezáltal  a  folyamatos  ügyeleti 
ellátás biztosítását Bükkszentkereszt és Répáshuta települések lakosai vonatkozásában.

Miskolc  Megyei  Jogú Város  Önkormányzata  Bükkszentkereszt  Község Önkormányzatával 
1995.  november  16.-án  létrejött  megállapodása  értelmében  a  hétvégi  háziorvosi  ügyeletet 
Bükkszentkereszt  és  Répáshuta  települések  lakosai  részére  a  Diósgyőri  Kórház 
Rendelőintézetben működő Miskolc,  Kórház u.  1.  szám alatt  található,  2.  számú központi 
ügyeleti telephelyén biztosítja. 

Bükkszentkereszt  Község  Önkormányzata  korábban  az  egészségügyi  ellátás  folyamatos 
működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V.11.) számú EszCsM rendelet 
(továbbiakban:  Rendelet)  értelmében  készenléttel  oldotta  meg  a  háziorvosi  és  házi 
gyermekorvosi feladatok rendelési időn kívüli ellátását a munkanapokon hétfőtől-csütörtökig.
 
A rendelési időn kívüli orvosi ellátás  készenlét útján történő biztosításának lehetőségét   a 
Rendelet  2006.  december  31.  napjával  megszüntette,  azzal,  hogy  a  háziorvosi  és  házi 
gyermekorvosi feladatok rendelési időn kívüli ellátására ügyeleti szolgálatot kell szervezni, 
illetve azt központi ügyelet útján kell ellátni. Azoknak a településeknek tehát, amelyekben a 
sürgősségi  ellátás  eddigi  formája  a  készenlét  volt,  a  jövőben  ügyelet  szervezéséről,  új 
létrehozásáról, vagy a már meglévőhöz csatlakozásról kell gondoskodniuk.

Bükkszentkereszt  és  Répáshuta  községek  önállóan  az  ügyeleti  ellátást  megszervezni  nem 
képesek, ezért kérték, hogy Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a meglévő központi 
ügyelete keretében biztosítsa lakosaik részére  az ügyeleti ellátást.  

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  Kistokaj  Község  Önkormányzata  között 
1995. november  16.-án létrejött  szerződés  értelmében a háziorvosi  és  házi  gyermekorvosi 
ügyeletet  a Semmelweis Kórház- Rendelőintézet és Egyetemi Oktató kórházban kialakított 
Központi Ügyelet útján biztosítjuk a Kistokaj lakosai részére.

A korábban kötött megállapodás értelmében Kistokaj Község Önkormányzata kötelezte magát 
arra, hogy az Egészségbiztosítási alapból részére ügyeleti ellátás címén folyósított támogatást 
havonta,  teljes  egészében  átutalja  a  szolgáltatást  nyújtó  Miskolc  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzata részére.
Bükkszentkereszt Község Önkormányzata a folyósított támogatás 40%-át utalja át jelenleg a 
hétvégi háziorvosi ügyelet biztosítása fejében.

Az  egészségügyi  szolgáltatások  Egészségbiztosítási  Alapból  történő  finanszírozásának 
részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet értelmében az ügyeleti ellátás 
Megyei  Egészségbiztosítási  Pénztár  (MEP)  által  történő  finanszírozása  sokkal  kedvezőbb 
abban  az  esetben  ha  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  közvetlenül  köt 
finanszírozási  szerződést  a  MEP-el,  és  közvetlenül  igényli  a  normatívát  Kistokaj 
Bükkszentkereszt és Répáshuta lakosai után. 
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A kedvezőbb ügyeleti finanszírozás érdekében szükséges az érintett Önkormányzatokkal egy 
új  –  az  1995.  óta  többször  is  változott  jogszabályok  rendelkezéseinek  megfelelő  – 
megállapodás megkötése.  

II. Az önkormányzat stratégiájához való viszony

A Semmelweis Kórház- Rendelőintézet és Egyetemi Oktató kórházban kialakított Központi 
Ügyelet  ellátja  Miskolc  volt  I.  és  II.  számú  kerületéhez  tartozó  háziorvosi  szolgálatok 
lakosságát, valamint Kistokaj háziorvosi körzet lakosságát.  

A Diósgyőri Kórház Rendelőintézetben kialakított másik Központi Ügyeleti Szolgálat ellátja 
Miskolc  város  volt  III.  kerületéhez  tartozó  háziorvosi  szolgálatok  lakosságát,  valamint 
jelenleg  pénteken,  hétvégenként,  és  ünnepnapokon  a  Bükkszentkereszt  háziorvosi  körzet 
lakosságát.

Bükkszentkereszt  és  Répáshuta  települések  lakosainak  tekintetében  az  ügyeleti  ellátás 
hétköznapokon  történő  biztosítása  megoldható  a   Diósgyőri  Kórház  Rendelőintézetben 
működő Miskolc, Kórház u. 1. szám alatt található, 2. számú központi ügyeleti telephelyén, 
amely összhangban van az önkormányzat egészségügyi stratégiájával.

III. Előzmények

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a XII-273/23.916/2003. sz. határozatával döntött a 
központi  háziorvosi,  házi  gyermekorvosi  és  fogorvosi  ügyelet  átszervezéséről.  A  döntést 
követően került kialakításra városunkban a jelenleg működő központi ügyeleti rendszer.  
Bükkszentkereszt Község Önkormányzata a 1995. november 16.-án létrejött megállapodással 
csatlakozott a városban működtetett ügyeleti rendszerhez. A megállapodás értelmében hétvégi 
háziorvosi ügyeletet  Bükkszentkereszt és Répáshuta települések lakosai részére a Diósgyőri 
Kórház  Rendelőintézetben  működő  Miskolc,  Kórház  u.  1.  szám alatt  található,  2.  számú 
központi ügyeleti telephelyén biztosítja. 

A Semmelweis Kórház- Rendelőintézet és Egyetemi Oktató kórházban kialakított Központi 
Ügyelet  ellátja  Miskolc  volt  I.  és  II.  számú  kerületéhez  tartozó  háziorvosi  szolgálatok 
lakosságát,  valamint  szintén  1995.  november  16-  ától  Kistokaj  Község  Önkormányzata 
háziorvosi  körzetéhez  tartozó  lakosságának  hétköznapokon  és  hétvégén  történő  ügyeleti 
ellátását.  

IV. Várható szakmai hatások

A  háziorvosi  ügyeleti  rendszer  feladata,  hogy  a  napi  munkarenden  kívül  bekövetkező 
sürgősségi  esetekben  az  alapellátás  igénybevételének  a  lehetőségét  biztosítsa.  Miskolc 
Megyei Jogú Város Önkormányzata rendelkezik mindazon személyi  és tárgyi feltételekkel, 
amelyek  szükségesek  ahhoz,  hogy  biztosítsa  a  jelenlegi  hétvégi  ügyeleten  túl 
Bükkszentkereszt lakosainak a hétköznapokon is a háziorvosi ügyeletét.  

V. Várható gazdasági hatás

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  részéről  többlet  kiadási  költséggel  -  előre 
láthatólag  -  nem  jár  a  Bükkszentkereszti  lakosok  ügyeleti  ellátási  rendszerbe  történő 
bevonása, azt a MEP által biztosított normatíva fedezi.
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VI. Kapcsolódások

Jelen előterjesztés összhangban van az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes 
szervezési  kérdéseiről  szóló  47/2004.  (V.11.)  számú  EszCsM  rendelet,  valamint  az 
egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes 
szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.

VII. Fennmaradt vitás kérdések

Az egyeztetések során nem maradt fenn vitás kérdés.

VIII. Javaslat a sajtó tájékoztatására

A  Bükkszentkereszti  lakosok  tájékoztatása  szükséges,  a  számukra  megváltozott  ügyeleti 
rendszer  igénybevételének  a  lehetőségéről.  A  lakosokat  Bükkszentkereszt  Község 
Önkormányzata fogja tájékoztatni.   

Miskolc, 2007. január 22.

Szűcs Erika
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HATÁROZATI JAVASLAT

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat Bükkszentkereszt Község 
Önkormányzatának a Központi Háziorvosi Ügyelethez történő csatlakozására kötött szerződés 
módosítására,  illetve  Kistokaj  Község  Önkormányzatával  megkötött  háziorvosi  ügyelet 
ellátásra vonatkozó szerződés módosítására.” című előterjesztést és a következő határozatot 
hozza:

1./ A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy Bükkszentkereszt Község Önkormányzata valamint 
Répáshuta  Község  Önkormányzata  háziorvosi  körzet  lakosságának  munkanapokon  és 
munkaszüneti  napokon valamint  ünnepnapokon  történő  ügyeleti  ellátását  Miskolc  Megyei 
Jogú Város Önkormányzata a Diósgyőri Kórház Rendelőintézetben (Miskolc, Kórház u. 1.) 
kialakított Központi Ügyeleti Szolgálat útján biztosítsa. 

Felelős  :       Polgármester
Határidő: azonnal
Közreműködik  :  Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai 
                                    Főosztály

2./  A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  Polgármestert,  hogy  Bükkszentkereszt  Község 
Önkormányzatával  a  háziorvosi  szolgálat  ellátási  területén  lakók  ügyeleti  ellátásának 
biztosítására és finanszírozására vonatkozó megállapodást megkösse.

Felelős  :       Polgármester
Határidő: azonnal
Közreműködik  :  Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai 
                                    Főosztály

3./  A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  Polgármestert,  hogy  kezdeményezze  Kistokaj  Község 
Önkormányzatával  a  háziorvosi  szolgálat  ellátási  területén  lakók  ügyeleti  ellátásának 
biztosítására és finanszírozására vonatkozó új megállapodás megkötését.

Felelős  :       Polgármester
Határidő: azonnal
Közreműködik  :  Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai 
                                    Főosztály

4./ A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Megyei Egészségbiztosítási Pénztárral 
az ügyeleti szolgáltatás finanszírozására vonatkozó szerződést megkösse.

Felelős  :       Polgármester
Határidő: azonnal
Közreműködik  :  Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai 
                                    Főosztály
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5./  A  Közgyűlés  felhatalmazza  a  Polgármestert,  hogy  kezdeményezze  a  Állami 
Népegészségügyi  és  Tisztiorvosi  Szolgálat  Észak  Magyarországi  Regionális  Intézeténél  a 
Diósgyőri Kórház Rendelőintézetben (Miskolc, Kórház u. 1.) kialakított Központi Ügyeleti 
Szolgálat működési engedélyének a  módosítását.

Felelős  :       Polgármester
Határidő: azonnal
Közreműködik  :  Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai 
                                    Főosztály

6./  A Közgyűlés  a  Központi  Ügyelet  Szolgálati  Szabályzat  1.  pontjában  meghatározott  a 
Diósgyőri Kórház-Rendelőintézet háziorvosi ügyelet ellátási területére vonatkozó szövegrészt 
az alábbiak szerint módosítja:

„  -  háziorvosi  ügyelet:  Miskolc  város  volt  III.  kerület  területén  működő  háziorvosi 
szolgálatok,  szükség  esetén  a  Központi  Ügyeleti  Szolgálat  1.  sz.  telephelyének  ellátási 
területe, valamint Bükkszentkereszt és Répáshuta háziorvosi szolgálat ellátási területe.”      

Felelős  :       Polgármester
Határidő: azonnal
Közreműködik  :  Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai 
                                    Főosztály
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