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ELŐTERJESZTÉS  

 

Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2015. december 17-i ülésére 

 

a Marcali II., III., IV. számú felnőtt és az V. számú vegyes háziorvosi körzetet ellátó háziorvosok ügyeleti 

szolgálatban történő részvételéről 

 

 

Tisztelt Képviselő- testület! 

 

A Marcali II., III., IV. felnőtt, illetve a Marcali V. vegyes háziorvos körzetben háziorvosi 

alapellátási feladatot végző háziorvosok 2015. december 11. napján azzal a kérelemmel 

fordultak a Képviselő- testülethez, hogy a háziorvosi alapellátási ügyeletben történő részvétel 

alól a képviselő- testület mentesítse őket, tekintettel arra, hogy a háziorvosi alapellátási 

ügyelet feladatellátása kiszervezésre került és vállalkozó által megoldott 2015. december 1- 

jétől. 

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 

5. § (1) bekezdés c) pontja értelmében „A települési önkormányzat az egészségügyi 

alapellátás körében gondoskodik: 

„c) az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti 

ellátásról,”. 

A Törvény 10. § (1) bekezdése értelmében pedig „Az alapellátáshoz kapcsolódóan - e 

feladatok rendelési időn kívüli ellátására - háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 

ügyeleti ellátásról kell gondoskodni.” 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (4) 

bekezdése értelmében: „A képviselő-testület - e törvényben meghatározott kivételekkel - 

hatásköreit a polgármesterre, a bizottságára, a részönkormányzat testületére, a jegyzőre, a 

társulására ruházhatja át.” 

 Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (1) e pontja szerint: A 

praxisjoggal rendelkező háziorvos és az adott praxisjoggal érintett települési önkormányzat 

közötti feladat-ellátási szerződés kötelezően tartalmazza az alábbi tartalmi elemet: 

„e) az ügyeletben történő részvételre vonatkozó rendelkezések,”. 

A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.)EüM 

rendelet (a továbbiakban: EüM rendelet) 4. § (1) bekezdése szerint „A gyógyító-megelőző 

alapellátás keretében a háziorvos feladatkörébe tartozik különösen az egészséges lakosság 

részére nyújtott tanácsadás és szűrés, a beteg vizsgálata, gyógykezelése, egészségi állapotának 

ellenőrzése, orvosi rehabilitációja, illetve szükség esetén szakorvosi vagy fekvőbeteg-

gyógyintézeti vizsgálatra, gyógykezelésre való utalása. Az EüM rendelet 4. § (2) e) pontja 

értelmében a háziorvos feladatkörébe tartozik továbbá: 

„e) az önkormányzattal kötött szerződésben rögzítettek szerint az ügyeleti szolgálatban való 

részvétel,”. 

Az EüM rendelet 4. § (6) bekezdése alapján pedig: „A háziorvos a gyermek- és oktatási 

intézmények orvosi feladatait, a háziorvos és a fogorvos az ügyeletben, készenlétben való 

részvételt, illetve a keresőképesség elbírálásán, illetve a gyermekápolás címén a jogosult 

keresőképtelen állományba vételén túlmenő szakértői tevékenységét külön díjazás ellenében 

végzi.” 

mailto:kaplar.orsolya@marcali.hu


 Marcali Város Önkormányzatának  
Polgármestere 

8700 Marcali, Rákóczi u. 11. 
Tel.: 85/501-000 

 

Mindezen fenti jogszabályhelyek értelmezéséből az következik, hogy ugyan Marcali Város 

Önkormányzata a háziorvosi alapellátási ügyelet tekintetében a kötelező feladata ellátását 

átruházta a Marcali Kistérségi Többcélú Társulásra, mely e feladat ellátását 2015. december 

1- jétől kiszervezve látja el, de az egyes háziorvosok feladatellátási (megbízási) 

szerződéseiben mint kötelező elem, erről rendelkezni kell, a képviselő- testület az ügyeleti 

feladatok ellátása alól csak akként tudja „mentesíteni” a háziorvosokat, hogy a feladatellátást 

társulási szinten igyekszik megszervezni, és amennyiben itt kiszervezéssel megoldott a feladat 

ellátása, abban nem kötelező a részvétel. 

 Fentiek alapján javaslom a Tisztelt Képviselő- testületnek, hogy a Marcali Városi 

Önkormányzattal háziorvosi alapellátásra szerződött, Marcali II., III., IV. felnőtt, illetve V. 

vegyes körzetben háziorvosi feladatokat ellátó körzetek tekintetében a meglévő szerződések 

felülvizsgálata történjen meg. A felülvizsgálat során a háziorvosi alapellátási ügyeltben való 

részvétel szabályozása akként történjen, hogy ameddig a feladat társulás útján, kiszervezett 

formában megoldott, a háziorvosok ne legyenek kötelesek az abban való részvételre. 

 

Marcali, 2015. december 14. 

                Dr. Sütő László s.k. 

                                               polgármester   

 

Határozati javaslat 

 
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete (a továbbiakban: képviselő- testület) 

az előterjesztést megtárgyalta és felkéri a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, 

hogy a Marcali II., III., IV. felnőtt és V. számú vegyes háziorvosi körzet tekintetében a feladat 

ellátására kötött szerződéseket vizsgálja felül, mely során a háziorvosi alapellátási ügyeletben 

való részvétel kérdésében a tervezet azt tartalmazza, hogy a részvételre akkor köteles a 

háziorvos, amennyiben az nem a társulás keretében és kiszervezett formában kerül ellátásra. 

 

 

Felelős: Bödőné dr Molnár Irén jegyző  

Határidő: 2016. februári testületi ülés 
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