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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2022. június 30-án tartandó ülésére 

 

Tárgy:  Javaslat az orvosi ügyelet ellátására vonatkozó megállapodás meghosszabbítására 

az Országos Mentőszolgálattal 

Előterjesztő:  Tóth József polgármester 

Előkészítő:  dr. Sivák Anita jegyző 

Kosina Mária irodavezető 

Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

 Pénzügyi és gazdasági bizottság 

Ügyiratszám:   I/164/7/2022. 

  

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Hajdú-Bihar megyében a háziorvosi ügyeleti feladatok ellátására az önkormányzatok pilot 

jelleggel 2021. július 1-től együttműködési szerződést köthettek az Országos Mentőszolgálattal 

az alapellátás biztosítása érdekében. Polgár Város Önkormányzatának ezen megállapodása 

határozott időre, 2022. június 30. napjáig szól. 

 

A jelenlegi jogszabályi környezetben a 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet módosításáról szóló 

218/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján a jogviszonyra törvényes kereteket 

biztosító járványügyi készültség 2022. december 18-án hatályát veszti. Ezen jogszabályi háttér 

alapján nem ütközik jogi akadályba az önkormányzat és az állami mentőszolgálat ügyeleti 

ellátásra kötött megállapodásának meghosszabbítása. A 2022. június 30-án lejáró ügyeleti 

szerződés meghosszabbítására – az Országos Mentőszolgálat ajánlása alapján – változatlan 

feltételek mellett, 2022. július 01. napjától 2022. október 31. napjáig van lehetőség. 

 

Az eltelt egy év tapasztalata szerint a zökkenőmentes átállást követően rugalmas és szakszerű, 

minden igényt kielégítő szolgáltatást nyújt az OMSZ az alapellátás területén, így Polgár Város 

Önkormányzata jelen előterjesztéssel kezdeményezi az ügyelet ellátási rendszer változatlan 

formában történő folytatását, ezáltal az együttműködési szerződés meghosszabbítását 2022. 

október 31-ig. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, javaslataival 

kiegészíteni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

Polgár, 2022. június 23. 

 

      Tisztelettel:  

        Tóth József 

        polgármester 

 

 

Határozati javaslat 

…../2022. (VI. 30.) számú határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az orvosi ügyelet ellátására 

vonatkozó megállapodás meghosszabbítására irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Polgár Város Önkormányzata a Polgár, Kiss Ernő u. 8.sz. alatt működő orvosi ügyeleti 

szolgálat ellátására vonatkozó együttműködési megállapodását meghosszabbítja az 
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Országos Mentőszolgálattal 2022. július 01-től 2022. október 31-ig terjedő időszakra a 

feladat teljeskörű ellátására vonatkozóan.  

 

2. Az Országos Mentőszolgálattal megkötött ingatlan, valamint az eszközök használatára 

vonatkozó ingó haszonkölcsön szerződéseket az orvosi ügyeleti feladatok ellátásáról 

szóló együttműködési megállapodás idejére, 2022. október 31. napjáig meghosszabbítja. 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az orvosi ügyelet ellátásához 

kapcsolódó, Országos Mentőszolgálattal megkötött együttműködési megállapodás és a 

haszonkölcsön szerződések meghosszabbításának aláírására. 

 

Határidő: értelemszerűen  

Felelős: Tóth József polgármester 


