
Kunfehértó Község Polgármesterének 

ELŐTERJESZTÉSE 

Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2017. január 25.  napján tartandó ülésére 
A Központi Orvosi Ügyelet hozzájárulás 2017. évi összegének megállapítása 

tárgyában 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az önkormányzatok kötelező feladatai közé tartozik az ügyeleti orvosi ellátás. Ezen feladatot 

a Halas és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás (továbbiakban: Társulás, melynek tagjai 

Balotaszállás, Harkakötöny, Kiskunhalas, Kisszállás, Kunfehértó, Pirtó, Zsana) végezte 2013. 

június 30. napjáig. A Társulás 2013. június 30. napjával megszűnt. A Társulás tagjai döntöttek 

arról, hogy a Társulás megszűnésével csatlakoznak Kiskunhalas Város Önkormányzatához az 

ügyeleti feladatok ellátásához.   

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata 2015-ben arról döntött, hogy külső egészségügyi 

szolgáltatóval kívánja biztosítani a kötelező önkormányzati feladatot. A döntést a csatlakozott 

települések is elfogadták. A feladat ellátására Kiskunhalas Város Önkormányzata 2015. 

október 13. napján a Kbt. 122/A §-a alapján közbeszerzési eljárást indított. Az eljárás nyertese 

az Emergency Service Kft. lett, így az Önkormányzat a Kft.-vel kötött megállapodást az 

ügyeleti feladatok ellátására. Az Emergency Service Kft-vel a feladatellátásra vonatkozó 

szerződése 2017. február 28. napján lejár. 

 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 296/2016.Kt. határozatával döntött arról, hogy a 

kötelező önkormányzati feladatot – továbbra is, közbeszerzési eljárás lefolytatása után – külső 

egészségügyi szolgáltatóval kívánja biztosítani. A meghirdetett közbeszerzési eljárás során az 

orvosi ügyelet feladatai ellátására beérkezett egyetlen ajánlat - az előzetesen meghatározott és 

felhívásban közzétett 1.800.000,- Ft/hó becsült költségtől eltérően - 1.928.000,- Ft/hó 

összegben tett ajánlatot 30 hó időtartamra. 

 

Tekintettel az egészségügyben 2016-ban történt, a jogszabályokban bekövetkezett - a 

finanszírozást is érintő – változásokra, indokolt elfogadni a pályázó 128.000,- Ft/hó 

különbözettel tett ajánlatát, 1.928.000,-/hó összegben. 

 

Az OEP finanszírozása teljes mértékben nem elegendő a feladatellátás biztosítására ezért 

szükséges – saját forrásból - kiegészíteni az ügyelet költségeit. A hiányzó összeget az ügyeleti 

feladatok biztosítása érdekében a résztvevő települések biztosítják.  

Az ellátás biztosításában érintett önkormányzatok az ügyeleti feladatokat továbbra is külső 

egészségügyi szolgáltatóval kívánják biztosítani. Tekintettel az ajánlatban szereplő összegre, a 

2014-ben megállapított hozzájárulás összege már nem elegendő. A pályázatban szereplő 

1.928.000,- Ft/hó ajánlat alapján, a jelenleg érvényben lévő 545,- Ft/fő/év hozzájárulásának 

összegét 70,- Ft-tal szükséges megemelni. Ebben az esetben a hozzájárulás összege 615,- 

Ft/fő/év költséget jelent településenként. 

 

A tagi befizetés változását az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

 

Javaslom, a Képviselő-testületnek, hogy  járuljon hozzá a hozzájárulás összegének 

emeléséhez 2017. március 01. napjától.     

 



Határozati javaslat:  

 

Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hivatkozva a 2015. 

december 15. napján kötött „Feladat átadási-átvállalási szerződés Központi alapellátási 

orvosi ügyelet megszervezéséről” szóló szerződés 11. pontjára, mint a Halasi Központi 

Felnőtt és Gyermekorvosi Ügyeletben résztvevő önkormányzat 2017. március 01. 

napjától 615,- Ft/fő/év összegben állapítja  meg az ügyeleti feladatok kiegészítéséhez 

biztosított hozzájárulás összegét – 30 hónap időtartamra. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Zoltán polgármester 

Értesül: gazdálkodás 

 

 

Kunfehértó, 2017. január 17. 

 

        Huszár Zoltán 

                                                                                              polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. sz melléklet 

 

Orvosi ügyelet finanszírozásának 2017. évi 

önkormányzati hozzájárulásról 

  2017. 01. 01- 2017. 02. 28.  
      

   
545,- 

ft/Fő/év   

      

      

      

      

      

      

      

 
Település 

Lakosság 

szám Fő 

Ügyeleti feladatokhoz 

hozzájárulás Ft 

Hozzájárulás 

1/12-ed 

része Ft 

 OEP fin Saját erő   

 Balotaszállás 1 594              868.730           72.395     

 Harkakötöny 872              475.240           39 605     

 Kiskunhalas 28 933         15.768.485      1 314.040     

 Kisszállás 2 493           1.358.685          113.225     

 Kunfehértó 2 187   

           

1.191.915           99.325     

 Pirtó 997             543.365           45.280     

 Zsana 774              421.830           35.155     

 Összesen: 37 850         20.628.250       1 719 025     

      

      

      

      

 

 

 

    

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Orvosi ügyelet finanszírozásának 2017. évi 

önkormányzati hozzájárulásról 

  2017. 03. 01- 2019. 08. 31.  
      

   
615 

ft/Fő/év   

      

      

      

      

      

      

      

 
Település 

Lakosság 

szám Fő 

Ügyeleti feladatokhoz 

hozzájárulás Ft 

Hozzájárulás 

1/12-ed 

része Ft 

 OEP fin Saját erő   

 Balotaszállás 1 594              980.310     

      

81.692.25     

 Harkakötöny 872              536.280           44.690     

 Kiskunhalas 28 933         17.793.795    

  

1 482.816.25     

 Kisszállás 2 493           1.533.195          127.766     

 Kunfehértó 2 187   

           

1.345.005           112.084     

 Pirtó 997             613.155           51.096     

 Zsana 774              476.010           39.668     

 Összesen: 37 850         23.277.750       1.939.812.5     

      

      

      

      

    

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Feladat átadási-átvállalási szerződés Központi 
alapellátási orvosi ügyelet megszervezéséről 

Amely létrejött egyrészről 

Balotaszállás Község Önkormányzata (6412 Balotaszállás, Ady E. u. 26., adószáma:...., 

képviseli: Huszta István polgármester), 

Harkakötöny Község Önkormányzata  (6136 Harkakötöny,  Kossuth u.   1., adószáma: ...... , 

képviseli: Brassó Imre Albert polgármester), 

Kisszállás Község Önkormányzata (6421 Kisszállás, Felszabadulás u. 28., adószáma:  ....... , 
képviseli: Kispál István polgármester), 

Kunfehértó Község Önkormányzata (6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8., adószáma:   ..... , 

képviseli: Huszár Zoltán polgármester), 

Pirtó  Község  Önkormányzata  (6414  Pirtó,  Dózsa  Gy.  u.   19.,  adószáma:    ................... , 
képviseli: Nagy Ferenc polgármester), 

Zsana Község Önkormányzata (6411 Zsana, Kossuth u. 3., adószáma: ........ , képviseli: Visnyei 

Miklós polgármester), 

mint feladatellátásban érintett önkormányzatok (továbbiakban: Önkormányzatok), 

másrészről 

Kiskunhalas Város Önkormányzata (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1., adószáma: 15724904-2-
03; képviseli: Fülöp Róbert polgármester), mint feladatot átvevő és ellátó jogutód 

(továbbiakban: Önkormányzat) 

harmadrészről: 

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1., adószáma: 15542315-

1-03; képviseli: Maczkó József alelnök), mint eszköz átadó 

továbbiakban együtt: Szerződő Felek 

között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 

Előzmények: Az Önkormányzatok kijelentették, hogy a képviselő-testületeik döntése alapján 

2013. július 1-től a Központi Orvosi Ügyeletet Kiskunhalas Város Önkormányzatán keresztül 
kívánják biztosítani, mely céljából Feladat átadási-átvállalási szerződést kötöttek a Szerződő 

Felek. 

1.) Az Önkormányzatok kijelentik, hogy a képviselő-testületeik döntése alapján 2016. 

január 1-től a Központi Orvosi Ügyeletet továbbra is Kiskunhalas Város 

Önkormányzatán keresztül kívánják biztosítani. 

2.) Az Önkormányzatok átadják, Kiskunhalas Város Önkormányzata pedig átvállalja az 

Önkormányzatok   közigazgatási   területén   a  Központi   Orvosi   Ügyelet  komplex 

szervezését, jogszabályokban meghatározott és az egészségügyi szakmai 

szabályokban leírt tartalmi követelményeknek megfelelő, előírt szakmai színvonalú 
működtetését jelen szerződésben szabályozott feltételek szerint. 



3.)   Központi Orvosi Ügyelet helye: 6400 Kiskunhalas, Nagy Szeder I. u. 1. 

4.)   A felnőtt orvosi ügyeleti ellátás ideje: 

a) Munkanapokon: a napi rendelések befejezése után 16,00 órától másnap reggel 
8,00 óráig 16 órában 

b) munkaszüneti, szabad- és ünnepnapokon: reggel 8,00 órától másnap reggel 
8,00 óráig, 24 órában. 

A gyermek orvosi ügyelet ellátási ideje: 
a) Munkanapokon: a napi rendelések befejezése után 16,00 órától másnap reggel 

8,00 óráig 16 órában 

b) munkaszüneti, szabad- és ünnepnapokon: reggel 8,00 órától másnap reggel 

8,00 óráig, 24 órában. 

5.) Az Önkormányzatok hozzájárulnak, hogy Kiskunhalas Város Önkormányzata a 

Központi Orvosi Ügyelet működtetését jelen szerződés alapján külső szolgáltatóval is 

elláthatja. 

6.) Az Önkormányzatok hozzájárulnak, hogy a Központi Orvosi Ügyeletet ellátó, 

Kiskunhalas Város Önkormányzata vagy az általa közbeszerzés vagy beszerzés 

alapján kiválasztott szolgáltató, jelen szerződés alapján az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár Dél-alföldi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár Bács-

Kiskun megyei kirendeltségénél közvetlenül finanszírozási szerződést kössön a 2.) 
pontban rögzített feladat vonatkozásában, és a finanszírozás összege közvetlenül 

Kiskunhalas Város Önkormányzata vagy az általa megbízott szolgáltató számlájára 
kerüljön átutalásra. 

7.) Szerződő Felek rögzítik, hogy a Központi Orvosi Ügyelet működési engedélyének 

beszerzésére, a finanszírozási szerződés megkötésére, és minden, a Központi Orvosi 
Ügyelet működésével kapcsolatos szerződés megkötésére Kiskunhalas Város 

Önkormányzata vagy az általa megbízott szolgáltató jogosult és egyben köteles. 

8.) A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás az 1. számú mellékletben szereplő 

tulajdonában lévő tárgyi eszközöket Kiskunhalas Város Önkormányzata részére 

térítésmentesen, ingyenesen használatba adja. Kiskunhalas Város Önkormányzata a 
használatra átvett tárgyi eszközöket jelen megállapodás tárgyát képező orvosi 

ügyeleti ellátás során használhatja. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárul, hogy 
Kiskunhalas Város Önkormányzata a nevezett eszközöket használatba adja az általa a 

feladat ellátásával megbízott szolgáltatónak, kizárólag a feladat ellátás céljából. Az 
így átadott tárgyi eszközök továbbra is a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás tulajdonát 

képezik. 

9.) Jelen szerződés hatályba lépésének napjától Kiskunhalas Város Önkormányzata vagy az 

általa feladat ellátással megbízott szolgáltató köteles gondoskodni 

a) a működéshez szükséges 3. pont szerinti rendelő és kapcsolódó helyiségeinek a 
mindenkori hatályos jogszabályok által előírt alapfelszerelés körébe tartozó 

műszerek, berendezési tárgyak biztosításáról, a Halasi Többcélú Kistérségi 
Társulástól átvett tárgyi eszközök rendeltetésszerű használatáról, pótlásáról, 
kiegészítéséről, 

b) a    rendelő    és    a    kapcsolódó    helyiségek    bérleti,    közüzemi    díjainak 
megfizetéséről, 

c) a veszélyes hulladék kezeléséről és ártalmatlanításáról, 
d) a működéshez szükséges felelősségbiztosítás megkötéséről, 

e) a feladatellátáshoz szükséges személyi feltételek megteremtéséről, 
f) a     tevékenységhez      előírt     nyilvántartások     vezetéséről,      információk 

szolgáltatásáról. 



10.) Az Önkormányzatok és Kiskunhalas Város Önkormányzata rögzítik, hogy a Központi 
Orvosi Ügyelet működtetéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek továbbá 

dologi költségeinek fedezeteként elsődlegesen az egészségügyi szolgáltatások 
Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól" szóló 

43/1999. (III.3.) Korm. rendeletben biztosított pénzeszközök szolgálnak, a 
finanszírozás kizárólag a Központi Orvosi Ügyelet kiadásaira használható fel. 

11.) Az Önkormányzatok a feladat ellátáshoz a tárgyévet megelőző év január 1-jei 

lakosságszámuk arányában támogatást nyújtanak, mely összeget minden év december 20-
ig fogadnak el az önkormányzatok képviseletére jogosult személyek. Az így elfogadott 

támogatást havonta, pénzeszköz átadásként, a tárgyhó 5. napjáig Kiskunhalas Város 
Önkormányzata 11732064-15338806 számú OTP Bank Nyrt.-nél vezetett bankszámlájára 

utalják át. 

12.) Az Önkormányzatok kinyilvánítják és kötelezettséget vállalnak, hogy amennyiben az 

Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozása, továbbá a havi támogatás nem fedezné a 

feladat ellátása kapcsán felmerülő indokolt költségeket, abban az esetben soron 
következő képviselő-testületi ülésükön további forrást állapítanak meg a 

működőképesség fenntartása érdekében. 

13.) Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy legkésőbb a tárgyév január 30-napjáig 

- Kiskunhalas Város Önkormányzata az ügyeleti ellátás teljesítéséről, tapasztalatairól, 

mutatóiról, költségeinek alakulásáról szóló írásbeli beszámolója alapján - a szerződést 
felülvizsgálják, figyelembe véve a működés során szerzett tapasztalatokat. 

14.) Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen szerződés rendelkezéseit egymás között közös 

megegyezéssel bármikor módosíthatják, kiegészíthetik vagy megszüntethetik, 
figyelemmel a közbeszerzésre vonatkozó szabályokra. 

15.) Jelen szerződés módosítását, megszüntetését bármelyik fél kezdeményezheti. A 

módosításra vonatkozó szándékot a kezdeményező fél legalább 30 nappal korábban 
köteles jelezni. 

16.) Jelen szerződést a felek bármelyike 3 hónapos felmondási idő mellett a másik félhez 

intézett írásbeli nyilatkozattal indokolás nélkül rendes felmondással megszüntetheti, 
figyelemmel a közbeszerzésre vonatkozó szabályokra. 

17.) A jelen szerződés rendkívüli felmondással akkor szüntethető meg, ha valamelyik fél a 

jelen szerződésben, vagy jogszabályban meghatározott lényeges kötelezettségét 
jelentős mértékben megszegi, különösen ha: 

a) Kiskunhalas   Város   Önkormányzata   legalább   8   napon   keresztül   a jelen 
szerződésben leírt módon nem biztosítja a központi orvosi ügyeleti ellátást, 

b) Kiskunhalas  Város  Önkormányzata,  vagy  az  általa  megbízott  szolgáltató 
központi orvosi ügyeleti ellátás végzéséhez szükséges bármely engedélyét 

 

visszavonták. 

18.) A felmondási idő alatt Kiskunhalas Város Önkormányzata köteles az ügyeleti ellátást 

folyamatosan biztosítani, és ezen időszak alatt részére az ügyeleti ellátás 
biztosításához feltétlenül szükséges, indokolt és igazolt költségeit Önkormányzatok 

megtérítik. 

19.) Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésből és feladatellátásból eredő vitás 

kérdéseket elsődlegesen tárgyalásos úton, egyeztetéssel kívánják rendezni, melyek 

eredménytelensége esetére kikötik - értékhatártól függően - a Kiskunhalasi 
Járásbíróság, vagy a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékességét. 



20.) Jelen szerződés 2016. január 1. napjától kezdődő hatállyal, határozatlan időre jön 

létre. 

21.) Szerződő Felek a 2013. június 28. napján kelt Központi alapellátási orvosi ügyelet 

megszervezéséről szóló Feladat átadási-átvállalási szerződést jelen szerződés 
aláírásával egyidejűleg hatályon kívül helyezik. 

22.) A felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. és a 

vonatkozó egészségügyi szabályok rendelkezéseit tekintik irányadónak. 

Jelen szerződést Balotaszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a ........... /2015. ( ..... ) 

számú határozatával, Harkakötöny Község Önkormányzat Képviselő-testülete a ........... /2015. 

( .... )    számú   határozatával,   Kiskunhalas   Város   Önkormányzat   Képviselő-testülete   a 
 ........ /2015. ( ..... ) számú határozatával, Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a  .......... /2015. ( . ) számú határozatával, Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő 
testülete a  ......... /2015. ( .... ) számú határozatával, Pirtó Község Önkormányzat Képviselő 

testülete a........... /2015. ( .... ) számú határozatával, Zsana Község Önkormányzat Képviselő 
testülete a  ......... /2015. ( .... ) számú határozatával, Halasi Többcélú Kistérségi Társulás a 

 ....... /2015. (....) számú határozatával jóváhagyta, melyekben foglalt felhatalmazással élve 
a 

polgármesterek, illetve a társulás elnöke (alelnöke), mint az önkormányzati, illetve társulási 
akarattal teljességgel megegyezőt, elolvasás és közös értelmezés után helybenhagyólag 

aláírták. 

Kiskunhalas, 2015 .......................  

Önkormányzatok képviseletében: 

Huszta István Balotaszállás polgármestere 

Brassó Imre Albert Harkakötöny polgármestere Fülöp 

Róbert Kiskunhalas polgármestere Kispál István 

Kisszállás polgármestere 
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1. számú melléklet 
 

Ssz. Megnevezés Mennyisé
g nyilván-
tartott 

 

EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT 
Felnőtt ügyelet 

Számítógép 
 

1 MS WINDOWS XP HU home leltári szám: 09979 1 db 
 

Ügyeleti kocsi 

 

1 Mitsubishi Pajero Pinin Wagon 1,8 MP leltári szám: 09706 1 db 
 

Orvosi eszközök 

 

1 Oxigénpalack reduktorral leltári szám: 09601 1 db 
2 Vérnyomásmérő Precise leltári szám: 09605 1 db 
3 ATMOLIT motoros szívó leltári szám: 09606 1 db 
4 Vizsgáló lámpa leltári szám: 09602 1 db 
5 Fellépő zsámoly leltári szám: 09621 1 db 
6 Műszerkocsi leltári szám: 09623 1 db 
7 Laringoszkóp készlet, standard szett leltári szám: 09630 1 db 
8 Ambu Mark III. lélegeztető ballon szett leltári szám: 

09632;09633 
2 db 

 
Berendezési tárgyak 

 

1 Kórtermi szék leltári szám: 09625 1 db 
2 Számítógép asztal leltári szám: 09726 2 db 
3 Polcos szekrény leltári szám: 09731; 09727 3 db 
4 Fiókos szekrény leltári szám: 09728; 09949 2 db 
5 Akasztós szekrény leltári szám: 09730 1 db 
6 Térelválasztó bútorlap leltári szám: 09729 1 db 
7 Gyógyszeres szekrény leltári szám: 09616 1 db 
8 Fali polc leltári szám: 09950 2 db 
9 Forgószék leltári szám: 09599 2 db 
10 Hűtőszekrény leltári szám: 09626 2 db 
11 Isolde heverő leltári szám: 09716 1 db 
12 Mikrosütő leltári szám: 09707 1 db 
13 Televízió leltári szám: 09708 1 db 
14 Klíma 1 db 3,6 kW leltári szám 10099, 1 db 2,6 kW leltári 

szám 10100 
2 db 

15 Kanapéágy yacc leltári szám: 09725 1 db 
16 Asztali lámpa leltári szám: 06017 1 db 

 

 

1 

1 



1. számú melléklet 
 

Gyermek ügyelet 

Számítógép 
 

1 17" Samsung 793S TCO'03 monitor leltári szám: 09952 1 db 
2 MS WINDOWS XP HU home leltári szám: 09979 1 db 
3 OFFICE 2003 SB HUN leltári szám: 09980 1 db 
4 Nyomtató Samsung multifunkc.+kábel leltári szám: 09981 1 db 

 
Orvosi eszközök 

 

1 Oxigénpalack reduktorral leltári szám: 09601 1 db 
2 Ultrahangos inhalátor leltári szám: 09603 2 db 
3 ATMOLIT motoros szívó leltári szám: 09606 1 db 
4 Vizsgáló lámpa leltári szám: 09602 1 db 
5 Conicotómiás szett - gyermek leltári szám: 09619 1 db 
6 Conicotómiás szett - felnőtt leltári szám: 09620 1 db 
7 EKG készülék képernyővel leltári szám: 09627 1 db 
8 OMRON inhalátor leltári szám: 10334 1 db 
9 Belgyógyászati vizsgáló asztal leltári szám: 09628 1 db 
10 Fellépő zsámoly leltári szám: 09621 1 db 
11 Pólyázó asztal leltári szám: 09622 2 db 
12 Műszerkocsi leltári szám: 09623 1 db 
13 Laringoszkóp készlet, pediátriai leltári szám: 09631 1 db 
14 AMBU Transzp. Maszk leltári szám: 09618 1 db 

 
Berendezési tárgyak 

 

1 Várótermi pad leltári szám: 09629 3 db 
2 Kórtermi szék leltári szám: 09624 4 db 
3 Számítógép asztal leltári szám: 09635 1 db 
4 Akasztós szekrény leltári szám: 09730 1 db 
5 Beépített szekrény leltári szám: 09634 1 db 
6 Orvosi íróasztal leltári szám: 09614 1 db 
7 Gyógyszeres szekrény leltári szám: 09616 1 db 
8 Gyógyszeres szekrény üveges leltári szám: 09615 2 db 
9 Kartonozó szekrény leltári szám: 09617 3 db 
10 Beépített szekrény leltári szám: 09636 1 db 
11 Fali polc leltári szám: 09950 3 db 
12 Forgószék leltári szám: 09600 1 db 
13 Hűtőszekrény leltári szám: 09626 2 db 
14 Isolde heverő leltári szám: 09716 1 db 
15 Mikrosütő leltári szám: 09707 1 db 
16 Televízió leltári szám: 09708 1 db 
17 Asztali lámpa leltári szám: 06017 1 db 



 


