Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
hatáskörében eljáró
Oroszlány Város Polgármesterének
54/2020. számú határozata

Tárgy:

Előkészítő:

A „központi orvosi (felnőtt- és gyermekorvosi) ügyelet ellátása Oroszlány, Bokod, Dad,
Kecskéd, Kömlőd, Szákszend települések közigazgatási területén” tárgyú szolgáltatási
szerződések tartalma

Dr. Molnár Miléna aljegyző

A határozati javaslat indokolása:
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 116/2020. (X.22.) Kt. határozatában
foglalt felhatalmazás alapján a központi orvosi (felnőtt- és gyermekorvosi) ügyelet ellátása tárgyban
kötendő új szerződések kapcsán az egyeztetés a jelenlegi szolgáltatóval, azaz a INTERAMBULANCE Egészségügyi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (székhelye:
1145 Budapest, Thököly út 165. 1. em. 5.) megtörtént, mely egyeztetés eredményeképpen a
szolgáltató álláspontját és javaslatait az előterjesztés 1. mellékletét képező levélben foglalta össze.
A 2020. december 31. napjáig hatályos szerződések lényegi adatainak összefoglalása:
szerződés
tárgya
Rendelési időn
kívül
végzett
központi orvosi
(felnőttés
gyermekorvosi)
ügyeleti
szolgáltatás
Oroszlány,
Bokod, Kecskéd,
Szákszend, Dad,
Kömlőd
települések
közigazgatási
területén

megrendelő

szolgáltató

Oroszlány
Város
Önkormányzata

INTERAMBULANCE
Egészségügyi
és
Szolgáltató
Bokod Község Zártkörűen Működő
Önkormányzata Részvénytársaság
(székhely:
1145
Dad
Község Budapest, Thököly
Önkormányzata út 165. 1. em. 5.)

díj

Rendelési időn kívül
végzett
központi
ügyelet Oroszlány,
Bokod,
Kecskéd,
Szákszend, Dad és
Kömlőd települések
közigazgatási
területén.

2.671.200,- Ft/hó

Az ellátási
időszakok a
következők:
munkanapokon 16
órától reggel 8 óráig
és
hétvége, ünnepnap,
munkaszüneti nap:
megelőző munkanap
16 órától az azt
követő munkanap 8
óráig

Kecskéd
Község
Önkormányzata
Kömlőd Község
Önkormányzata
Szákszend
Község
Önkormányzata

Rendelési időben Oroszlány
végzett központi Város
orvosi (felnőtt- Önkormányzata
és
gyermekorvosi)
ügyeleti
szolgáltatás

részletes tartalom

INTERAMBULANCE
Egészségügyi
és
Szolgáltató
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
(székhely:
1145
Budapest, Thököly
út 165. 1. em. 5.)

a Megrendelőket
a
NEAK
finanszírozáson
felül
lakosságszámuk
arányában terhelő
díj
összesen
(Ft/hó,
tárgyi
adómenetes)
ebből Oroszlány
Város
Önkormányzata
által fizetendő díj:
1.882.300,- Ft/hó

Az ügyelet ellátása:
2 orvossal, 1 ápoló
személyzettel, 1
gépkocsival és
gépkocsivezetővel
történik.
Oroszlány
1.359.000,-Ft/hó
közigazgatási
(Ft/hó,
tárgyi
területén
adómenetes)
napközbeni ügyelet
munkanapokon 8 és
16 óra között
Az ügyelet ellátása
1 orvossal, 1 ápoló
személyzettel,
1
gépkocsival
és
gépkocsivezetővel
történik.

előterjesztés mellékletei:
1. a szolgáltató álláspontját és javaslatait összegző levél
2. Rendelési időn kívül végzett ügyeleti szolgáltatási szerződés tervezete a 2021. év I. félévére
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
hatáskörében eljáró
Oroszlány Város Polgármesterének
54/2020. (XII.9.) számú határozata
a „központi orvosi (felnőtt- és gyermekorvosi) ügyelet ellátása
Oroszlány, Bokod, Dad, Kecskéd, Kömlőd, Szákszend települések közigazgatási területén”
tárgyú szolgáltatási szerződések tartalmáról
Oroszlány Város polgármestere Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében
eljárva a 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére a következő határozatot hozza:
1. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 116/2020. (X.22.) Kt. határozatában
foglalt felhatalmazás alapján a központi orvosi (felnőtt- és gyermekorvosi) ügyelet ellátása tárgyban
kötendő új szerződések kapcsán az egyeztetés a jelenlegi szolgáltatóval, azaz a INTERAMBULANCE Egészségügyi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (székhelye:
1145 Budapest, Thököly út 165. 1. em. 5.) megtörtént, mely egyeztetés eredményeképpen a
szolgáltató álláspontját és javaslatait az előterjesztés 1. mellékletét képező levélben foglalta össze.
A szerződések 6 hónapos időtartamára és az éjszakai ügyeletet ellátó szakmai létszám
csökkentésére vonatkozó indokolás:
 A szolgáltató álláspontja szerint 2021. január 1. és 2021. június 30. közötti időszakra
célszerű az új szerződések megkötése, a jelenlegi pénzügyi feltételek mellett, de az éjszakai
(rendelési időn kívüli) ügyelet esetében is 1 orvossal, mely létszám megfelel a 60/2003. (X.
20.) ESzCsM rendelet előírásainak. A 2020. december 31-ig fennálló szerződéses előírás az
éjszakai ügyelet 2 orvossal történő ellátására a szolgáltató részéről az 1. mellékletet képező
levélben részletezett okokból a következő évben már nem teljesíthető.
 A 116/2020. (X.22.) Kt. határozat szerint javasolt 3 helyett 6 hónapra szóló szerződés
indoka: a most még bizonytalan folyamatok az egészségügyi kormányzásban 2021. I.
félévében kialakulnak, mely lehetővé teszi a későbbi időszakra vonatkozóan, közbeszerzési eljárás útján - történő ajánlattételt.
2. Rendelési időn kívül végzett ügyeleti szolgáltatási szerződést a 2. melléklet szerinti tartalommal
jóváhagyom, azaz a jelenlegi pénzügyi feltételek (100,- Ft/lakos/hó) továbbra is érvényben maradnak,
de 1 orvossal történik a szolgáltatásnyújtás.
3. Rendelési időben végzett ügyeleti szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötését egyelőre nem
támogatom, mivel ez nem kötelező önkormányzati feladat és tekintettel a 2021. évi várhatóan feszes
költségvetési gazdálkodásra, továbbá arra, hogy a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő
hatásának enyhítése érdekében szükséges helyi adó intézkedésről szóló 535/2020. (XII. 1.) Korm.
rendelet értelmében a helyi adókról szóló 30/2020. (XI.27.) polgármesteri rendelettel bevezetni kívánt
új adó alkalmazására és a tervezett többletbevétel elérésére nincs mód.
4. A központi ügyeleti szolgáltatásnak helyszínt biztosító épületrészre vonatkozó bérleti szerződést az
Oroszlányi Szakorvosi és Ápolási Intézettel 2021. június 30. napjáig meghosszabbítom, változatlan
tartalommal.
Határidő:
Felelős:

a határozat kihirdetésére:
a határozat kihirdetéséért:

2020. december 9.
Dr. File Beáta jegyző

Oroszlány, 2020. december 9.
Lazók Zoltán

