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A döntéshez egyszerű       x      

                    minősített      -    többség szükséges 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni     x          

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni          -     

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható             -      

A rendelettervezetet társadalmi egyeztetésre kell bocsátani        -       

Melléklet:                        -   

Függelék:                            -          

Az előterjesztés kapcsán érintettségét jelezte:                         ---       képviselő 

Az előterjesztés a Képviselő-testület munkaterv szerinti            rendkívüli         ülésére készült. 

 

 

JAVASLAT 

A HÁZIORVOSI ÜGYELET ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK EMELÉSÉRE 

 

 

A MOBIL-MED Kft. (3433 Nyékládháza, Nagy László u. 3.) 2014. december 16-i 

megkeresésében  kérte, hogy  a felsőzsolcai háziorvosi   ügyelet  működéséhez az 

önkormányzati támogatás 18,-Ft/főről, 30,-Ft/főre emelkedjen 2015. január 1-i időponttól. 

Amennyiben a Képviselő-testület a kérelmet jóváhagyja annak költségkihatása: 

 

6 985 fő x 12,-Ft = 83.820,-Ft/hó. 

x - 



 

 

 

 

2013. december 18-án 224/2013.(XII.18.) Kth. számú határozattal a Képviselő-testület döntött 

a 2014. évi emelésről, de a társulásban részt vevő önkormányzatok nem járultak hozzá a 

többlet támogatáshoz, ezért nem került sor a szerződés módosítására.   

Fentiek miatt kérem a 224/2013.(XII.18.) Kth. számú határozat hatályon kívül helyezését. 

 

Véleményem szerint nem indokolt az emelés az alábbiak miatt: 

A Központi Orvosi Ügyelet működtetését a Mobil-Med Kft. látja el, melynek telephelye a 

felsőzsolcai egészségház. Ahhoz, hogy higiénikus, az előírásoknak megfelelő ellátást lehessen 

nyújtani,  az egészségház beruházása lehetőséget biztosított a régi épület modernizálására is. 

A beruházás kiadásaihoz a társulásban részt vevő önkormányzatok nem járultak hozzá, teljes 

egészében Felsőzsolca Város Önkormányzatát terhelte ez, nem kevés önerő biztosításával. A 

tervezés az orvosi ügyelettel együtt történt, az ügyelet szakmai és kényelmi igényeit is 

figyelembe véve került kialakításra az épületrész. 

 

Felsőzsolca, 2015. január 14. 

       

 

                  Dr. Tóth Lajos 

       polgármester 

 



 

„A” változat 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: a háziorvosi ügyelet önkormányzati támogatásának emelése 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az 

alábbi határozatot hozza: 

1.) A felsőzsolcai háziorvosi ügyelet önkormányzati támogatását 30,-Ft/fő összegben 

állapítja meg.  

2.) A 224/2013.(XII.18.) Kth. számú határozatot hatályon kívül helyezi.  

 

 

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: 2015. január 1. 

 

 

„ B” változat 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Tárgy:  a háziorvosi ügyelet önkormányzati támogatásának emelése 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az 

alábbi határozatot hozza: 

1.) A felsőzsolcai háziorvosi ügyelet önkormányzati támogatását 18,-Ft/fő összegben 

kívánja fenntartani. 

2.) A  224/2013.(XII.18.) Kth. számú határozatot hatályon kívül helyezi.  

 

 

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: 2015. január 1. 

 

 


