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Előterjesztés száma: 97/2020.   

Iktatószám: H/1408-2/2020. 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

a Képviselő-testület 2020. szeptember 24-i rendes ülésére  

 

 

 

 

Tárgy: Döntés az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti feladat-ellátás 

tekintetében az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.-vel történő további 

együttműködési szándékról 

 

 

Előkészítette:   dr. Filó-Szentes Kinga jegyző    

 

Előterjesztő:     Pintér Lajos polgármester 

 

Az előterjesztést tárgyalja:  Pénzügyi Bizottság 

   Humánügyi Bizottság 

 

Az elfogadáshoz szükséges döntés típusa: egyszerű többségű szavazat  

 

 

Törvényességi szempontból megfelel:    

  

 

 

 

      ……………………………………… 

                           dr. Filó-Szentes Kinga 

                             jegyző 
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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja 

értelmében a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik az 

alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásról. 

 

Gödöllő Város Önkormányzata, Isaszeg Város Önkormányzata, Mogyoród Község 

Önkormányzata, Önkormányzatunk és az Országos Orvosi Ügyeleti Nonprofit Kft. között 

ötoldalú megállapodás jött létre 2018. március 26-án a felnőtt és gyermek központi orvosi 

ügyelet ellátásra. A szerződés határozott időre jött létre, annak hatályba lépésétől számított 3 

évre. A központi finanszírozáson felüli Szadára eső kiegészítő hozzájárulás bruttó összege 

108 922 Ft/hónap.    

 

A szerződés 2021. márciusában lejár, és mivel a szolgáltatás becsült értéke alapján 

közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, ezért Gödöllő Város Polgármestere 2020. szeptember 9-

én kel levelével azzal kereste meg az Önkormányzatot, hogy a központi ügyeleti ellátásra 

vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítása előtt nyilatkozzon az Önkormányzat a 

tekintetben, hogy a jövőben is a jelenlegi struktúrában kíván-e gondoskodni a lakosság 

ügyeleti ellátásáról. Gödöllő Város Polgármestere kéri, hogy az együttműködési szándékról 

szóló nyilatkozatot 2020. szeptember 30-ig, míg a közbeszerzési eljárás lebonyolításához 

szükséges nyilatkozatot 2020. október 29-ig juttassuk el részükre.       

 

A fentiek után kérem a tisztelt Képviselő-testületet a kérelem megtárgyalására és az alábbi 

határozati javaslat elfogadására.  

 

Az előterjesztés mellékletei:  

1. sz. melléklet – Gödöllő Város Polgármesterének megkeresése 

2. sz. melléklet – az orvosi ügyeleti ellátásra kötött megbízási szerződés  

 

Szada, 2020. szeptember 18.  

 Pintér Lajos             

polgármester 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

…/2020. (IX. 24.) KT-határozat  

 

1. Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az egészségügyi 

alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott 

egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátást 

2021. március hónaptól továbbra is Gödöllő Város Önkormányzatával együttműködve kívánja 

biztosítani.  

 

2. A Képviselő-testület figyelemmel az 1. pontban meghatározott döntésére az egészségügyi 

alapszolgáltatás biztosítása céljából Gödöllő Város Önkormányzata által kiírásra kerülő 

közbeszerzési eljárás lefolytatásához hozzájárul.   

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 


