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Tárgy:  Javaslat orvosi ügyelet ellátására együttműködési megállapodás megkötésére 
 
 
 
Érintett bizottságok: Humánpolitikai Bizottság, 
               Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület/Bizottság! 
 
 
 
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5.§ (1) bekezdés c) pontja 
alapján a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik az 
alapellátáshoz kapcsolódó orvosi ügyeleti ellátásról. 
 
Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 
60/2003. (X.20.) ESZCSM rendelet 1. számú melléklete szerint: 
 
Központi ügyelet Szakmakód: 4601  
 
Központi ügyeleti ellátás 
Központi ügyelet: a kórházon kívüli sürgősségi ellátás végzésére létrehozott egység, amely 
több háziorvosi körzet lakosságának folyamatos vagy meghatározott időben történő 
alapellátási szintű sürgősségi ellátását végzi az adott területet ellátó mentőszolgálattal 
együttműködve. 
 

Személyi feltételek:  

1. Szakorvos/nem szakorvos [a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 
tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt feltételekkel] 40 000 
ellátandó lakosságszámig 
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40 001-200 000 között ellátandó lakosságszám esetén + 1 

 

 



200 000 ellátandó lakosságszám felett 

Amennyiben a kórházi sürgősségi osztály és az alapellátási ügyelet egy belépési 
ponton, azonos telephelyen működik, és azonos működtetővel végzi a 
tevékenységeket, akkor a +1 fő biztosítása alól mentesül. 

+ 1  

2. Szakdolgozó  

Ápoló (OKJ)/körzeti ápoló/körzeti, közösségi szakápoló/felnőtt 
szakápoló/mentőápoló/diplomás ápoló/egyetemi okleveles ápoló/mentőtiszt 
200 000 ellátandó lakosságszám felett 
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+ 1 

3. Egyéb 

Gépkocsivezető  
 

1 
 
 
Az előterjesztés mellékleteként csatolt megállapodás a fogorvosi ügyelet biztosítására nem 
terjed ki. A fogorvosi ügyelet OEP-fianszírozott ellátását a Semmelweis Egyetem Fogászati 
és Szájsebészeti Oktató Intézetében (1088 Budapest, Szentkirályi u. 40.) veheti igénybe a 
lakosság. 
 
Az orvosi ügyelet ellátására Kistarcsa Város Önkormányzata, Csömör Nagyközség 
Önkormányzata, Kerepes Város Önkormányzata, Nagytarcsa Község Önkormányzata és 
Mogyoród Nagyközség Önkormányzata, valamint a DELTA Országos Katasztrófa Mentő 
Csoport (a továbbiakban: Delta Mentők) között kötött szerződés 2018. február 16. napján, a 
határozott időtartam elteltének következtében megszűnik. A szerződés megszűntét követően 
az orvosi ügyelet ellátásáról új szerződés keretei között kell gondoskodni. Tekintettel arra, 
hogy az orvosi ügyelet ellátására a szolgáltató és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 
között kötendő szerződés becsült értéke meghaladja a hatályos közbeszerzési értékhatárt, a 
beszerzésre vonatkozóan közbeszerzési eljárás lefolytatása kötelező. A közbeszerzési eljárás 
során a csatolt együttműködési megállapodás szerint Kistarcsa Város Önkormányzata látná el 
a gesztori feladatokat. 
 
Az orvosi ügyeleti szolgáltatásért jelenleg az érintett önkormányzatok költséget nem viselnek, 
annak működését az állami finanszírozás fedezi. A Delta Mentők 2016. évi beszámolójában 
jelezte, hogy az állami finanszírozás már csak részben fedezi az orvosi ügyelet költségét. 
Ennek okát abban jelölték meg, hogy a hatályos jogszabály szerint 40 ezer fő lakosságszám 
felett 2 fő orvossal kell ellátni az ügyeletet és a plusz egy orvos foglalkoztatásából, valamint 
az orvosok bérének emelkedéséből adódik a többletköltség.  
 
A következő ciklusban állami finanszírozásból már nem lehet megvalósítani az ügyeleti 
szolgáltatást 40 ezer fő lakosságszám felett. Információink szerint 2 fő orvos esetén a 
finanszírozáson felül hozzávetőlegesen 1.045.000,- Ft/hó többlet igény keletkezik, amely 
lakosságszámra lebontva 24,- Ft/fő/hó plusz költséget jelentene. 
 
A Központi Statisztikai Hivatal 2016. évi adatai alapján az érintett településeken lakóhellyel 
és tartózkodási hellyel rendelkezők száma: 
 
Csömör 9808 fő 
Kerepes 10269 fő 
Kistarcsa 13080 fő 
Nagytarcsa 4196 fő 
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Összesen 37353 fő 
Mogyoród 6818 fő 
Mindösszesen 44171 fő 
 
 
Előzetesen tájékozódtunk az érintett önkormányzatoknál, hogy vállalnak-e többletköltséget, 
amennyiben a közbeszerzési eljárásban a nyertes pályázó csak többletfinanszírozással tudja 
ellátni a feladatot. Kerepes Város Önkormányzatának polgármestere arról tájékoztatott, hogy 
nem tartják kigazdálkodhatónak a többletfinanszírozást, csak a 40 ezer fő alatti ellátást tudják 
támogatni. Mogyoród és Csömör Önkormányzata vállalta az esetleges többletfinanszírozást. 
Nagytarcsa Község Önkormányzatának polgármestere júliusban arról tájékoztatott, hogy az 
augusztus végén tartandó képviselő-testületi ülésen tárgyalnak az orvosi ügyeleti ellátásról, de 
az előterjesztés készítéséig arról tájékoztatást nem kaptunk. 
 
Tekintettel arra, hogy a többletfinanszírozást nem minden önkormányzat vállalta, ezért 40 
ezer fő alatti lakosságszámmal – Kistarcsa, Csömör, Kerepes és Nagytarcsa 
önkormányzatának bevonásával – tervezzük az orvosi ügyelet megszervezését. Az érintett 
önkormányzatokat megkerestük, hogy 2017. szeptember 30-ig döntsenek a mellékelt 
együttműködési megállapodás elfogadásáról.  Ezt követően a 2017. októberi ülésen a 
közbeszerzési eljárás megindításáról kell majd döntést hoznia a kistarcsai képviselő-
testületnek. 
 
Fentiek alapján kérem a mellékelt együttműködési megállapodás elfogadásáról a képviselő-
testület döntését. 
 
 

Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az orvosi ügyelet ellátásáról 
szóló, előterjesztéshez csatolt együttműködési megállapodást elfogadja. A képviselő-
testület felkéri a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. 
Határid ő: Az együttműködési megállapodás aláírására: 2017. október 5.  
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 
 
 
A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
 
 
Kistarcsa, 2017. szeptember 8. 
 
 
 
  Solymosi Sándor  
  polgármester 
 
 
 
 
 


