A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges!
Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható.

Az előterjesztés száma: 43/2020.
Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2020. július 8. napján
14,30 órakor megtartandó ülésére

beszámoló a háziorvosi ügyeleti szolgálati 2019. évi
tevékenységéről és gazdálkodásáról

Előterjesztő: Lovrity Attiláné intézményvezető
Készítette:

Lovrity Attiláné intézményvezető
Nemesné Boronkai Klaudia vezető-tanácsos

A törvényességi ellenőrzést végezte: ----------------Tárgyalja:
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság: 2020. július 6.
Humán Bizottság: 2020. július 6.

Tisztelt Képviselő-testület!
A képviselő-testület még 2015. évben kötött Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzatával feladat-ellátási szerződést, az önkormányzat által fenntartott
Egészségügyi Gondnokság által ellátott háziorvosi ügyeleti szolgálatok fenntartására és
működtetésére, 2015. február 16. napjával. Ezen szerződést egy ízben, 2016. évben
módosították a szerződő felek. A szerződés 17.) pontja szerint „ 17.) A polgármester évente
legalább egyszer köteles a képviselő-testületének beszámolni a jelen szerződés szerinti
feladat-ellátás megvalósulásáról és pénzügyi helyzetéről.”

Az intézményvezető asszony által elkészített beszámolóból kitűnik, hogy az ügyelethez
tartozó 22 háziorvosi körzetből 5 körzet háziorvosa nem vett részt a felnőtt ügyeleti
ellátásban, 3 esetben ez ellátatlanság miatt történt, 1 esetben a körzetet ellátó orvos szülési
szabadságát tölti, 1 esetben a körzetet ellátó orvos felmentett. A ténylegesen részt vevő
orvos havi átlagban 44 órát ügyelt, a legtöbbet ügyelő orvos havi óraszáma 226 óra.
A beszámoló részét képező pénzügyi kimutatásból kiderül, hogy Decs nagyközség
fizetési kötelezettsége 2019. évben 4111 fő lakosságszámra vetítve 4.125.586 Ft.
A fentiekre figyelemmel javasolom, hogy a beszámolót az alábbi határozati javaslattal
szíveskedjenek elfogadni:

Határozati javaslat:
a háziorvosi ügyeleti szolgálati 2019. évi tevékenységéről és
gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadására
Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi
alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi ügyeleti ellátás fenntartásáról és
működtetéséről szóló feladat-ellátási szerződés 17.) pontjában foglaltakra
figyelemmel Egészségügyi Gondnokság által készített és a háziorvosi
ügyeleti szolgálatok 2019. évi tevékenységéről és pénzügyi helyzetéről
szóló beszámolót elfogadja
Határidő: 2020. július 31.
Felelős: Takácsné Gehring Mária jegyző
(a határozat megküldéséért)
Határozatról értesül: SzMJV Polgármestere, Szekszárd
Egészségügyi Gondnokság, Szekszárd
irattár

