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Előterjesztés
a
Képviselő-testület 2017. szeptember 28-i ülésére
Előterjesztés háziorvosi ügyeletet ellátó orvossal kötendő szerződésről
Az ügyeleti ellátás folyamatos biztosítása érdekében szükséges szerződést kötnünk Dr.
Fehértemplomi Katalin szegedi doktornővel, 2017. december 31-ig.
A képviselő-testület 59/2014.(IV.24.) Kt. sz. határozata értelmében a háziorvosi ügyeleten
szolgálatot teljesítő orvosok ügyeleti díját 1800,-Ft/ órában határozta meg.
A 223/2013.(IX.12.) Kt.sz. számú határozattal a Képviselő-testület engedélyezte a vidékről jövő
ügyeletet teljesítő orvos részére a fuvar-általány kifizetését.
A doktornő esetében ez alkalmanként 6000,-Ft-ot jelentene, havonta 1-2 alkalommal, ő
jellemzően a hosszú hétvégéket, vagy teljes hétvégéket visz el. A 2017. év vonatkozásában
várhatóan ez 36.000,-Ft többletkiadást jelent az ügyelet költségvetésében.
Szeretném jelezni, hogy az orvosi ügyelet 2017. évi költségvetésében előirányzat túllépés várható,
ugyanis sajnos saját háziorvosaink szinte már alig vállalnak ügyeletet – túlterheltségre-, korukra- és az
alacsony ügyeleti díjra hivatkozva -, ha nem lennének a vidékről jövők nem is lehetne beosztást
készíteni, azonban ez az Önkormányzatnak nem tervezett többletkiadást jelent ez évben.
A Pénzügyi Osztály tájékoztatása szerint 64,61% -os a teljesítés. Természetesen amennyire csak lehet
igyekszem az előirányzatot tartani.

A Doktornő a megbízási szerződés tervezetével egyetértett.
Gazdaságfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság és a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság az
ügyet megtárgyalta és az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Tisztelt Képviselő-testület elé
elfogadásra.
Határozati javaslat:
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízási szerződést köt
Dr. Fehértemplomi Katalin egyéni vállalkozó orvossal a háziorvosi ügyelet
biztonságos működtetése érdekében, a mellékletben foglaltak szerint.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
Határidő: 2017. szeptember 30.
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