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Előterjesztés
az orvosi ügyelet további működtetésére

Tisztelt Képviselő-testület!
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 10/2019. (I. 24.) ÖKT sz. határozatában
döntött arról, hogy az Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit
Kft-vel (a továbbiakban: Kft.) a 2008. március 14-én kötött ellátási szerződésének 9. pontját
2019. február 1-jétől úgy módosította, hogy a megbízási díj önkormányzati kiegészítését 62
Ft/fő/hóra emelte.
A módosítás előzménye az volt, hogy Bag és Hévízgyörk és Galgahévíz települések jelezték
csatlakozási szándékukat az Aszódi központi orvosi ügyelethez, így a korábbi 110 Ft/fő/hó
ajánlat 62 Ft/fő/hóra mérséklődött. A szerződés módosítása aláírásra került.
2019. február 14-én ismételten kérelemmel fordult önkormányzatunkhoz a Kft., melyben
előadták, hogy a korábbi tárgyalások ellenére az előzőekben említett települések mégsem
tudnak csatlakozni tekintettel arra, hogy a Társulásból történő kiválásnak jogszabályi előírásai
vannak.
Ebből az következik, hogy 2019. március 1-jétől az eredetileg tárgyalási alapot képező 110
Ft/fő/hó finanszírozást kell biztosítaniuk a településeknek – köztük Aszódnak is – annak
érdekében, hogy az orvosi ügyelet továbbra is a településen működhessen. Mindez azt
jelentette, hogy a 2018. évi 372 372 Ft/hó önkormányzati kiegészítés összege 2019. március 1jétől 660 660 Ft/hóra emelkedett.
A szerződésmódosítást azzal a kiegészítéssel eszközölték, hogy Felek az önkormányzati
hozzájárulás összegét határozott időre – 2019. március 1-jétől 2019. december 31-ig állapították meg.
A Kft. 2019. november 04. napján kelt levelében tájékoztatta önkormányzatunkat, hogy
Bag és Hévízgyörk települések Önkormányzata ismételten jelezte csatlakozási szándékát az
Aszódi Orvosi Ügyeleti Központhoz 2020. január 01. napjától kezdve. Galgahévíz is jelzéssel
élt a Kft. felé, de a becsatlakozás bizonytalansága miatt, a 2019. január 21. napján kelt
tájékoztató levelükben rögzített önkormányzati kiegészítő díjazás mértéke 97 Ft/fő/hóra
változna. A Kft. kérte a fenti módosítás Képviselő-testület elé vitelét, valamint a
megtárgyalását.
A Kft. 2019. november 12. napján kelt levelében arról értesítette önkormányzatunkat, hogy
korábbi kalkulációjuk készítésekor három település jelezte az Aszódi Orvosi Ügyelethez
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történő csatlakozási szándékát (Bag, Hévízgyörk, Galgahévíz) így ezen feltételekkel került
megállapításra a 62 Ft/fő/hó önkormányzati kiegészítő díjazás mértéke. Ebben az esetben
Galgahévíz csatlakozási szándékát megerősítette, de időpontja bizonytalan volt, ennek
megfelelően a 2019. november 04. napján kelt levelükben meghatározott 97 Ft/fő/hó kiegészítő
díjazás összege nem tartalmazta Galgahévíz Önkormányzat hozzájárulását.
Hozzátették még, hogy a 2019. év során az egészségügyi szektorban 8 %-os béremelés történt,
melyből az orvosi ügyeletek finanszírozása ismét kimaradt. Ahhoz, hogy közreműködőik
körében az ügyeletvállalási hajlandóság ne csökkenjen, meg kellett tenniük a szükséges
lépéseket.
A Kft. 2019. november 28. napján kelt tájékoztatásában leírta, hogy tekintettel arra, hogy
Galgahévíz csatlakozási szándéka bizonytalanná vált, a 2019. március 1. napján kelt
szerződésmódosításban szereplő 62 Ft/fő/hó kiegészítő díjazás nem tartható, tekintettel arra,
hogy a felmerülő költségeket kevesebb önkormányzatnak kell megfizetnie, így az egy
önkormányzatra jutó hozzájárulás mértéke növekszik. Az ügyeleti feladatokat ellátó orvos
kollégák az ellátási terület bővülése miatt óradíjuk emelését kérték, melyet a 97 Ft/fő/hó összeg
már tartalmazott. Megjegyezte a Kft., hogy a többletfinanszírozást teljes mértékben az orvosi
óradíjak emelésére kívánják fordítani.
A 97 Ft/fő/hó összeget az érintett települések ( Aszód, Domony, Iklad, Karta, Verseg ) nem
fogadták el, egyeztetést kezdeményeztünk a Kft.vel.
A Kft. figyelembe vette önkormányzatunk kérését abban a tekintetben, hogy a Kormány
terveiben szereplő további egészségügyi béremelést a kalkulációba most ne tervezzék bele, csak
annak életbe lépése esetén. Figyelembe véve a leírtakat, ismertette a Kft., hogy az
önkormányzati kiegészítés mértéke újraszámolásra került, mely szerint Aszód Város
Önkormányzata által fizetendő díjazás mértéke 2020. január 01. napjától 82 Ft/fő/hó.
Időközben a két csatlakozó önkormányzattal szerződést kötöttek.
2020. január 22-én további tárgyalást folytattunk, a díjazásban további csökkentést nem tudott
vállalni a kft, javasolták, hogy a lakosságszámban történő változások miatt, az egyszerűbb
pénzügyi követhetőség kapcsán, az Önkormányzat által a NEAK finanszírozáson felül
fizetendő kiegészítés mértéke 500.000 Ft/hó legyen, mely díjat 2020. évre vállalták.
Az összeg fedezetét önkormányzatunknak a 2020. évi költségvetésben tervezni szükséges.
Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot vegye figyelembe
abban a tekintetben, hogy 2020. január 01. napjától az Önkormányzat által a NEAK
finanszírozáson felül fizetendő kiegészítés mértéke 500.000 Ft/hó legyen,
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Határozati javaslat
Aszód Város Önkormányzata Képviselő-testületének
/2020. (I.22.) önkormányzati határozata az az orvosi ügyelet további működtetésére

1. Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Országos Orvosi Ügyelet
Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (székhely: 4031 Debrecen, István út 6.)
feladatellátásával összefüggésben, mely az önkormányzati finanszírozásra vonatkozó
kérelmével kapcsolatos, úgy dönt, hogy a 2008. március 14-én kötött, majd 2019. február 14.
napján módosított Feladatellátási szerződés 9. pontjában a NEAK finanszírozáson felüli,
önkormányzati kiegészítés összege 2020. január 1-jétől 500.000 Ft/hóra módosul. A szerződés
módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.
2. A NEAK finanszírozáson felüli önkormányzati kiegészítés fedezetét a 2020. évi
költségvetésben tervezni szükséges.
3. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a
Feladatellátási szerződés módosítás aláírására.
Fentiekre tekintettel javasolom, hogy a Tisztelt Képviselő-testület a határozat-tervezetben
foglaltak szerint döntsön.
Felelős:
Határidő:

Polgármester a Pénzügyi- és Gazdálkodási Osztály útján
értelem szerint

Aszód, 2020. január 22

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs
polgármester
Látta:
Dr. Ballagó Katalin
jegyző
Melléklet: 2019. november 04. napján kelt levél, 2019. november 12. napján kelt levél, 2019.
november 28. napján kelt levél, Feladatellátási szerződés módosítása
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FELADATELLÁTÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS
mely létrejött egyrészről
Aszód Város Önkormányzata
székhely: 2170 Aszód, Szabadság tér 9.
képviseli: Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs, polgármester
adószám: 15730435-2-13
mint feladatot átadó Megrendelő( a továbbiakban: Megrendelő)
másrészről az
Cég: Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.
székhely: 4031 Debrecen, István út 6.
cgj.: 09-09-017078;
képviseli: Dr. Kissné Dr. Legeza Zsuzsa, ügyvezető
bankszámlaszáma: 10918001-00000043-83210005,
adószáma: 20612469-2-09,
mint a feladatot ellátó Megbízott (továbbiakban Megbízott) között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek
mellett.
1. Szerződő Felek között 2008. március 14-én Feladatellátási Szerződés jött létre egészségügyi szolgáltatás
ellátására, központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás biztosításának vonatkozásában, mely szerződés 2019.
február 14. napján módosításra került.
Szerződő Felek hivatkozott szerződés 9. pontjában foglaltakat 2020. január 01-ei hatállyal alábbiak szerint
módosítják:
„9. A megbízási díj – ami a jelen szerződésben vállalt valamennyi szolgáltatás ellenértékét tartalmazza – két
részből áll.


Egyik részét a központi ügyeleti NEAK finanszírozás jelenti, melyet a Megbízott a NEAK-kal –
Megrendelő hozzájárulásával – megkötött finanszírozási szerződése alapján, közvetlenül a NEAK-tól
kap meg.



Másik része, a NEAK finanszírozáson felüli, önkormányzati kiegészítés, melynek összege 500.000
Ft/hó.”

2. Felek megállapítják, hogy a szerződés módosítással nem érintett rendelkezéseit változatlan tartalommal
hatályban tartják.
3. Jelen szerződés módosítás 4 egymással teljesen megegyező eredeti példányban készült, melyből 2 példány a
Megrendelőt, 2 példány a Megbízottat illeti meg.
4. Jelen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
helybenhagyólag aláírják.
Dátum: Debrecen, 2020. január „…”

………………………………………

………………………………………

Megrendelő

Megbízott

Ellenjegyzem:………………………………………………

