
KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
 POLGÁRMESTERE 
 

 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. 

 Telefon: (28)- 507-133     Fax: (28)-470-357 

  „Nyílt ülésen tárgyalandó” 

ELŐTERJESZTÉS 
 

A Képviselő-testület 2017. október 25-i ülésére 
 
 

Tárgy:  Közbeszerzési ajánlattételi felhívás elfogadása a „Háziorvosi és házi 
gyermekorvosi ügyelet ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárással összefüggésben 
 
Érintett bizottságok: Humánpolitikai Bizottság, 
    Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
 
Tisztelt Bizottságok/Képviselő-testület! 
 
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 háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásról. 
 
Kistarcsa Város közigazgatási területén az orvosi ügyelettel kapcsolatos feladatokat ellátó 
szolgáltató, a DELTA Országos Katasztrófa Mentő Csoport feladatellátásra vonatkozó 
szolgáltatói szerződése 2018. február 16. napján, a határozott időtartam elteltének 
következtében megszűnik. A szerződés megszűntét követően az orvosi ügyelet ellátásáról új 
szerződés keretei között kell gondoskodni. 
 
Figyelemmel arra, hogy Kistarcsa Város Önkormányzata, Csömör Nagyközség 
Önkormányzata, Kerepes Város Önkormányzata és Nagytarcsa Község Önkormányzata 
érdekelt abban, hogy a kötelezően ellátandó orvosi ügyelet biztosítására vonatkozó feladatot 
költséghatékony módon, optimális erőforrás felhasználás mellett lássa el, szakmai 
együttműködés keretein belül vegyes központi orvosi ügyelet ellátására Együttműködési 
megállapodás megkötésére került sor. Az Együttműködési megállapodás célja, hogy az orvosi 
ügyelet ellátása az Önkormányzatnak ne jelentsen kiadást, annak finanszírozása teljes 
egészében a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által történjen. Az Együttműködési 
megállapodást Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 195/2017. (IX. 27.) 
sz. határozatával jóváhagyta, továbbá az érintett települések képviselő-testületei – Csömör 
Nagyközség Önkormányzata kivételével – jóváhagyták azt. Csömör Nagyközség 
Önkormányzatának képviselő-testülete 2017. október 16. napi rendkívüli ülésén kíván dönteni 
az Együttműködési megállapodás megkötéséről, illetve jóváhagyásáról, ennek megfelelően a 
megkötött Együttműködési megállapodás pótanyagként kerül csatolásra. A megállapodás a 
fogorvosi ügyelet biztosítására nem terjed ki.  
 
Az Együttműködési megállapodás kiemelt célja, hogy a megállapodásban résztvevők számára 
Kistarcsa Város Önkormányzata közbeszerzési eljárást folytasson le orvosi ügyelet ellátása 

 

 



tárgyban figyelemmel arra, hogy a jövőben az orvosi ügyelet ellátására a szolgáltató és a 
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő között kötendő szerződés becsült értéke meghaladja 
a hatályos közbeszerzési értékhatárt. 
 
A közbeszerzési eljárás a 2017. évi közbeszerzési tervben szerepel. 
 
Mellékelem a „Háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyelet ellátása” tárgyú közbeszerzési 
eljárás megindításához szükséges, Hajdu Ügyvédi Iroda által elkészített ajánlati felhívást (1. 
számú melléklet). A felhívás a Kbt. 112. § (1) bekezdése b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési 
eljárás megindítását kezdeményezi.  
 
A felhívásban szereplő fontosabb időpontok, és adatok: 
Felhívás közzétételének napja: 2017. október 26. 
Ajánlattételi határid ő: 2017. november 6. 10.00 óra 
Bontás: 2017. november 6. 10.00 óra Hajdu Ügyvédi Iroda 
Eredményhirdetés tervezett időpontja: 2017. november 30. 
Szerződéskötés tervezett időpontja: 2017. december 11. 
Bírálati szempontok:  

• 1 fő után fizetendő nettó díj,  
• az ajánlattevő által a szolgáltatás minőségének, illetőleg a tárgyi feltételek 

színvonalának emelésére fordított összeg (nettó Ft/évente),  
• meghiúsulásból adódó kötbér mértéke. 

 
 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot teszem: 
 
 

Határozati javaslat 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Háziorvosi és házi 
gyermekorvosi ügyelet ellátása” megnevezéssel kiírandó közbeszerzési eljárás 
megindításához a mellékelt ajánlati felhívást elfogadja. 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a háziorvosi és házi 
gyermekorvosi ügyelet ellátására többlet fedezetet nem biztosít, ha a mindenkori 
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő finanszírozás nem nyújt teljes mértékben 
fedezetet az orvosi ügyelet ellátására, fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárást 
eredménytelennek nyilváníthatja. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 
 
A határozat elfogadása egyszerű többséget igényel. 
 
Kistarcsa, 2017. október 13. 
 
 
          Solymosi Sándor 
             polgármester 
 


