
Tiszacsege Város Polgármesterének 

73/2021. (VI.04.) PM. számú HATÁROZATA: 

 

 

Tárgy: Javaslat a Tiszacsege Város Önkormányzata által működtetett központi ügyelet 

bevételeiről és kiadásairól, valamint szakmai munkájáról szóló, 2020. január 01. és 2020. 

december 31. közötti időszakra vonatkozó beszámoló elfogadására 

 

Tiszacsege Város Polgármestereként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt 

felhatalmazás alapján, tekintettel a Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. 

rendeletre, Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetértésével az alábbi 

döntést hozom: 

 
1. A Tiszacsege Város Önkormányzata által működtetett központi ügyelet bevételeiről és 

kiadásairól, valamint szakmai munkájáról szóló, 2020. január 01. és 2020. december 31. 

közötti időszakra vonatkozó beszámolót jelen határozat mellékletei szerinti tartalommal 

elfogadom. 

 

2. A döntésről Dr. Vadász Györgyi ügyeletvezető orvost, jelen határozat megküldésével 

tájékoztatom. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 

 

 

Tiszacsege, 2021. június 04. 

 

 

 Szeli Zoltán s.k. 

 polgármester 

 

 

  



 

1. számú melléklet a 73/2021. (VI.04.) PM. számú határozathoz 

 

KIMUTATÁS 

A KÖZPONTI ÜGYELET KIADÁSAIRÓL ÉS BEVÉTELEIRŐL 

2020. JANUÁR 01 - 2020. december 31. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN 
 

KIADÁSOK:                   adatok Ft-ban 

  2020. év 

Szeményi juttatások  3.766.254- 

Munkaadót terhelő járulékok és 

szociális hozzájárulási adó 

 469.296- 

 Szakmai anyagok beszerzése 253.705- 

 Üzemeltetési anyagok beszerzése 138.012- 

Készletbeszerzés  391.717- 

 Informatikai szolgáltatások 

igénybevétele 

115.400- 

 Egyéb kommunikációs 

szolgáltatások 

93.402- 

Kommunikációs szolgáltatások  208.802- 

 Közüzemi díjak 35.918- 

 Bérleti és lízing díjak 15.836- 

 Szakmai tevékenységet segítő 

szolgáltatások 

26.504.000- 

 Egyéb szolgáltatások 40.497- 

Szolgáltatási kiadások  26.596.251- 

 Működési célú előzetesen 

felszámított általános forgalmi 

adó 

122.986- 

 Egyéb dologi kiadások 496- 

Különféle befizetések és egyéb 

dologi kiadások 

 123.482- 

Dologi kiadások  27.320.252- 

Költségvetési kiadások  31.555.802- 

KIADÁSOK ÖSSZESEN:  31.555.802- 

 

BEVÉTELEK: 

 
A beszámolási időszakban az OEP finanszírozás összege: 5.101.500- Ft.  

 

            
      Készítette: Langó Józsefné  

           pénzügyi vezető 

  



2. számú melléklet a 73/2021. (VI.04.) PM. számú határozathoz 

Beszámoló 

Tiszacsege Központi Orvosi Ügyelet  

2020 

Készítette: Dr Vadász Györgyi, ügyeletvezető 

  



Az ügyeletvezető feladatai az alábbiak: 

 

• havi ügyeleti beosztások elkészítése, cserék megoldása, 

• gyógyszerek, kötszerek időszakos megrendelése, átvétele, készletbe helyezése, 

• gépjármű sürgősségi táska időszakos ellenőrzése, 

• oxigénpalackok ellenőrzése a kifogyott pótlásának megszervezése, 

• gépjárművel kapcsolatos problémák mielőbbi ellátásának megoldása, 

• havi jelentések és kapcsolattartás ANTSZ, NEAK, 

• EKG karbantartás, hitelesítés megszervezése, 

• sterilizátor időszakos ellenőrzésének megszervezése, 

• fertőtlenítő és tisztitószer igény felmérés és rendelés, 

• ügyeletben történő műszaki hibák elhárításának megszervezése, 

• szakmai protokollok betartatása, folyamatos kapcsolattartás a kollegákkal,  

• új protokollok nyomtatása, elhelyezése mindenki számára elérhetővé tétele. 

Az ügyelet kezdéskor minden szakápoló köteles a gyógyszer készletet ellenőrizni, illetve a 

felhasználást jelölni egy erre a célra elkészített táblázatban. Gyógyszer lejáratot szintén 

ellenőrzik, melynek időszakos kontrolját én is elvégzem. 

2020.01.01-2020.12.31 időtartam alatt ellátott betegek száma: 1295 fő 

 

 

 

 

 

 

1295 fő

857 fő megjelent 
vagy hívás volt

438 fő
302 fő telefonos 

tanácsadás

136 fő az ügyelet 
hívta a mentőt



Összeségében a Tiszacsege Központi Orvosi Ügyelet 2020. évben szerzett tapasztalatait a 

következőképpen fogalmaznám meg: az ügyeletben megfelelő szakmai jártassággal, 

képzettséggel rendelkező kollégák dolgoznak, mind a felnőtt, mind a gyerek ellátás 

szempontjából. Ezen időszakban nem jutott tudomásomra olyan eset, ahol, mint 

ügyeletvezetőnek szakmai kivizsgálást kellett volna kezdeményeznem. 

A jelenlegi orvos-szakápoló felállás lehetővé teszi, hogy Tiszacsege lakossága ügyeleti időben 

is megfelelő orvosi ellátásban részesüljön.  

A beszámolómban nem éreztem szükségét annak, hogy az ellátottak korcsoporti lebontását 

elvégezem, hiszen ezen adatok nem befolyásolják munkánkat, mint ahogy az évszaki 

változások sem. 

Tiszacsege, 2021. május 22. 

 


