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Ikt.sz.: H/2297-2/2022.         Előterjesztés száma: 141/2022. 

 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2022. november 24-i rendes ülésére 

 

Előterjesztés tárgya: 
Központi Háziorvosi Ügyelet Kft. megbízási szerződés módosítási 

kérelme 

Előterjesztő: 

 

Pintér Lajos polgármester 

 

 

Előkészítette: Wilk Andrea HR-referens 
 

Szakmai szempontból 

ellenőrizte: 

dr. Jenei László András 

törvényességi szakreferens 

 

Pénzügyi szempontból 

ellenőrizte: 

Vargáné Kurfis Erika 

pénzügyi osztályvezető 

 

Jogi, törvényességi 

szempontból ellenőrizte: 

dr. Jenei László András 

törvényességi szakreferens 

 

Törvényességért felelős: dr. Finta Béla jegyző 
 

Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 

Humánügyi Bizottság 

Egyeztetve, tájékoztatva: 
- 

Javasolt meghívott: 
- 

Az elfogadásához szükséges 

szavazattöbbség: minősített szavazattöbbség 

Az előterjesztés zárt kezelését 

kérjük 
nem 
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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 
Gödöllő Város Önkormányzata, Isaszeg Város Önkormányzata, Mogyoród Nagyközség Önkormányzata és 
Szada Nagyközség Önkormányzata (továbbiakban: Megbízók) a központi orvosi ügyelet ellátására, a Kbt. 131. 
§ (1) bekezdése alapján a Központi Háziorvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel (továbbiakban: 
Megbízott) 2021. március 30-án határozott időre – 2023. május 31.-ig - szóló megbízási szerződést kötöttek.  
 
Megbízott 2022. október 14. napján kelt „tájékoztatás – szerződéshosszabbítás” tárgyú levelében jelezte, 
majd 2022. november 11-i kérelmében megküldött szerződésmódosító javaslatában indítványozta Megbízók 
felé, hogy miután a jelenleg hatályos szerződésben rögzített szolgáltatási díjak kalkulálásakor nem volt 
prognosztizálható a jelen gazdasági helyzet, ezért a 2023. január 01. és 2023. május közötti időszakra 
megállapított 49 Ft/fő/hó azaz 2.818.725.- Ft/hó önkormányzati hozzájárulás mellett Megbízott nem 
tudja biztonsággal vállalni az ügyeleti feladatellátást.  Kéri, hogy Megbízók 53,5 Ft/fő/hó, azaz 3.077.588 
Ft/hó kiegészítő finanszírozást biztosítsanak az orvosi ügyeleti tevékenység ellátásának ellenértékeként. 
 
Mindez alapján a Szada Nagyközség Önkormányzatát terhelő – 5 627 főre vetített - 2022. évben fizetett 
236.334.-Ft/hó szolgáltatási díj 2023. január 1. és 2024. május 31. közötti időszakban 301.045.-Ft/hó 
összegűre változna. 
 
Megbízott indítványozza továbbá, hogy a 2023. május 31-ig kötött Megbízási szerződés IV. bekezdésében 
foglaltakra tekintettel, - mely megengedi a szerződés további 12 hónappal történő meghosszabbítását abban az esetben, 
amennyiben a nyertes ajánlat alapján kifizetendő teljes ellenszolgáltatás 3 év időtartamra sem éri el a Kbt. 3. mellékletében 
szereplő, szociális és egyéb szolgáltatásokra a közbeszerzési eljárás megindításakor érvényes uniós értékhatárt, a nettó 
238 920 000 forintot, - a Megbízók a szerződés közös megegyezéssel 2024. május 31-ig történő 
meghosszabbítása mellett döntsenek.  

 

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a tisztelt Képviselő-testület elé. 

 

Szada, 2022. november 14. 
 

 

Az előterjesztés mellékletei:  

 

1. Központi Háziorvosi Ügyelet Kft. kérelme 

2. Megbízási szerződés módosítás tervezet 

 

HATÁROZATI JAVASLAT  

 

…/2022.(XI. 24.) KT-határozat  

 

1./ Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Központi Háziorvosi Ügyelet Kft.-vel 2021. 

március 30-án létrejött 2023. május 31-ig tartó Megbízási szerződés hatályát a - 2./ pont szerinti 

módosításokkal – változatlan tartalommal 2024. május 31-ig meghosszabbítja. 

 

2./ A Képviselő-testület a Központi Háziorvosi Ügyelet Kft.-vel 2021. március 30-án létrejött Megbízási 

szerződés Az önkormányzati kiegészítő hozzájárulás finanszírozása című 1. számú mellékletétében 

foglaltakat az alábbiak szerint módosítja: 

„A 2023. január 1. – 2024. május 31. időszakra Szada (5 627 fő): 53,5.-Ft/fő, azaz 301.045.-Ft” 

 

3./ A Képviselő testület felhatalmazza a Polgármestert a 141/2022. sz. előterjesztés 2. sz. melléklete 

szerinti Központi Háziorvosi Ügyelet Kft.-vel kötendő Megbízási szerződés módosítás aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 


