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Budafok-Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzatának
ALPOLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2019. szeptember 12-i ülésére
Tárgy: Javaslat a kerületi egészségügyi ellátással összefüggő döntések meghozatalára
Az előterjesztés tárgyalása a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 46. § (1) bekezdés alapján nyilvános
ülésen történik.
Tisztelt Képviselő-testület!
I. Felnőtt háziorvosi ügyelet
Önkormányzatunknál a kötelező felnőtt háziorvosi ügyelet feladatait az Inter-Ambulance Egészségügyi és
Szolgáltató Zrt. (továbbiakban: Inter-Ambulance Zrt.) látja el. Az Inter-Ambulance Zrt. a Dél-budai
Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (továbbiakban:
Közhasznú Nonprofit Kft.) közbeszerzési eljárás eredményeképpen 2005. november 29-én, határozatlan
időre megkötött megbízási szerződés szerint végzi a feladatot.
Az Inter-Ambulance Zrt. előbb 2019. május 31-én, majd 2019. június 13-án kelt levelében jelezte, hogy a
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) által nyújtott finanszírozás nem
elegendő az ügyelet 0-24 órás, jogszerű működtetésére, így a megbízási szerződés teljesítésére változatlan
feltételekkel nem képes. Elsődlegesen a bérek nagyarányú emelkedése miatt vis maior helyzet állt elő.
Tekintve, hogy a kerületi praxisjogosult háziorvosok az ügyeleti munkában jelenleg nem vesznek részt, a
szolgáltatás beszüntetése beláthatatlan következményekkel járt volna, a lakosság egészségügyi
alapellátáshoz való alapjogát veszélyeztetve. A NEAK finanszírozás összege aktuálisan (kb. havi 3 millió
Ft) csupán egy csökkentett műszaki tartalmat, azaz minimumfeltételes éjszakai ügyeletet fedez.
Fentiekre tekintettel, a 0-24 órás ügyeleti ellátás fenntartása és a kerületi lakosság zavartalan ellátása
érdekében önkormányzatunk megállapodást kötött az Inter-Ambulance Zrt.-vel 2019. július elsejétől 2019.
szeptember 30-ig terjedő időszakra vonatkozóan, és megkezdte a közbeszerzési eljárás előkészítését.
A feladatellátás jövőbeli biztosítása érdekében – az értékére tekintettel, közbeszerzési eljárás nyomán – új
szerződés megkötése szükséges, javasoltan három év időtartamra, közvetlenül önkormányzatunk és a
felnőtt háziorvosi ügyelet feladatait ellátó egészségügyi szolgáltatóval. Indikatív árajánlatok alapján a 024 órás, háziorvosi rendelési időn túl a két orvossal működő ügyeleti ellátás biztosítása a jelenlegi NEAK
finanszírozás havi 3,7 millió Ft-tal történő kiegészítését vetíti előre azzal, hogy a 3 évre szóló 241 millió
Ft-os összköltségből a mai érvényes szabályok szerint 108 millió Ft-ot a NEAK térít meg. Az új szerződés
megkötéséig pedig az ellátás fenntartása érdekében javasoljuk a jelenleg fennálló, a szolgáltató InterAmbulance Zrt.-vel 2019. július 3. napján megkötött, fentebb említett megállapodás meghosszabbítását
2019. október 1. napjától a közbeszerzési eljárás eredményes lezárása nyomán kötött szerződés hatályba
lépéséig.
II. Járóbeteg-szakellátás
A minél magasabb színvonalú járóbeteg-szakellátás biztosításának jegyében megvalósuló önkormányzati
fejlesztések – úgymint a Káldor Adolf Szakrendelő teljes körű külső és belső megújítása, a folyamatos
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műszer- és eszközbeszerzések, az épület vagyonkezelésbe adása – nyomán nem csupán a lakossági ellátás
színtere fejlődik, hanem az ott dolgozók munkakörülményei is. A szociális és köznevelési területhez
hasonlóan ez év júliusától megindult az egészségügyi ágazatban a kormányzati bérrendezés. Javasoljuk,
hogy az egészségügyi dolgozók megtartása érdekében növeljük a juttatásaikat, hasonlóan a humán ellátás
egyéb területén a kerületi közszolgáltatásban dolgozók számára biztosított különjuttatásokhoz. Úgy
gondoljuk, hogy az így bővített előmeneteli rendszer nem csupán perspektívát nyújt a már itt dolgozóknak,
hanem vonzóvá teheti kerületünket a szakdolgozói munkát keresők számára is. Ennek alapfeltétele a
kiszámíthatóság, megteremtése érdekében:
- egyfelől javaslatot teszek arra, hogy az év végén történő munkavállalói teljesítményértékelésekhez, a
többletfeladatok ellentételezéséhez szükséges bérfedezetet akként biztosítsuk a Közhasznú Nonprofit Kft.
számára, hogy az év végi működési kiadások és bevételek egyenlegét Önkormányzatunk egészítse ki
egyhavi bértömeg összegéig;
- másrészt a Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. évi költségvetési javaslata elkészítésekor az ügyvezető tegyen
javaslatot a minőségi munkavégzés és többletfeladatok ellátása Semmelweis-napi és év végi elismerésének
bérfedezetére, továbbá a munkaviszonyban állók számára cafeteria-keret biztosítására.
Kérem a Képviselő-testületet a fentiek megtárgyalására és a határozati javaslatok elfogadására.

I.

Határozati javaslat:

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
egészségügyi alapellátás részét képező felnőtt háziorvosi ügyelet feladatainak 36 hónapon keresztüli
ellátására közbeszerzési eljárást indít a következők szerint:
1. felhatalmazza a polgármestert:
1.1. a feladatellátás érdekében a szükséges közbeszerzéssel kapcsolatos intézkedések megtételére,
azzal, hogy a közbeszerzés becsült értéke 36 hónapos szolgáltatási időre mindösszesen
241.000.000.- Ft;
1.2. az eredményes közbeszerzési eljárást követően a szerződés – leghamarabb 2020. január elsejei
kezdő hatállyal történő – megkötésére és a kapcsolódó jognyilatkozatok megtételére;
2. kötelezettséget vállal arra, hogy a XXII. kerületi felnőtt lakosság 0-24 órás orvosi ügyelete
működtetésének költségeiből a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által nem fedezett hányadra
biztosítja a forrást a 2020-2022. évi költségvetéseiben;

3. az egészségügyi alapellátás részét képező felnőtt háziorvosi ügyelet feladatainak zavartalan biztosítása
érdekében Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata és az Inter-Ambulance
Egészségügyi és Szolgáltató Zrt.-vel 2019. július 3. napján megkötött megállapodást, változatlan
feltételekkel, 2019. október 1. napjától kezdődően, a 0-24 órás felnőtt háziorvosi ügyeleti feladatok
ellátására kiírt közbeszerzési eljárás eredményes lezárása nyomán kötött szerződés hatályba lépéséig
meghosszabbítja, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a megállapodás meghosszabbítására.
Határidő:
Felelős:
A határozat végrehajtását végzi:

a határozat kiadására: 2019. szeptember 18.
a megállapodás megkötésére: 2019. szeptember 30.
a közbeszerzési eljárás megindítására: 2019. október 1.
Szepesfalvy Anna alpolgármester
Humánszolgáltatási Iroda

A támogató döntéshez az SzMSz 39. § (1) bekezdés a) alapján minősített szótöbbség szükséges.
A határozathozatal az Mötv. 48.§ (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.
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II.

Határozati javaslat:

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1. az év végén történő munkavállalói teljesítményértékelésekhez, a többletfeladatok ellentételezéséhez
szükséges bérfedezetet támogatásként biztosítja a Dél-budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság számára, a társaság év végi működési kiadásai és bevételei
egyenlegének és a munkavállalók egyhavi bértömege különbözetével egyező összegben, a 2019. évi
költségvetés általános tartaléka terhére;
2. felhívja a Dél-budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
ügyvezetőjét, hogy a Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. évi költségvetési koncepciójában tegyen
javaslatot a minőségi munkavégzés és többletfeladatok ellátása Semmelweis-napi és év végi
elismerésének bérfedezetére, továbbá a munkaviszonyban állók számára a kerületi
közalkalmazottakéval azonos összegű és tartalmú cafeteria-keret biztosítására.
Határidő:

az 1. pont szerinti támogatás biztosítására: 2019. december 10.
a 2. pont szerinti koncepció elkészítésére 2019. október 31.
Felelős:
Szepesfalvy Anna alpolgármester
dr. Kiss Norbert ügyvezető
A határozat végrehajtását végzi:
Humánszolgáltatási Iroda
A támogató döntéshez az SzMSz 39. § (1) bekezdés a) alapján minősített szótöbbség szükséges.
A határozathozatal az Mötv. 48.§ (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.
Budapest, 2019.

Szepesfalvy Anna
alpolgármester
Az előterjesztést készítette:
Humánszolgáltatási Iroda,
dr. Patócs Andrea irodavezető

aláírta: dr. Patócs Andrea
dr. Patócs Andrea Digitálisan
Dátum: 2019.09.05 14:36:58 +02'00'

……………………
/aláírása/

……………….
/aláírás dátuma/

Az előterjesztést látta:
Gazdasági Iroda,
Baranyiné Döme Gyöngyi irodavezető: ……………………
/aláírása/

………………..
/aláírás dátuma/

Dallos Ügyvédi Iroda

………………………
/ellenőrzést végzők aláírása/

………………..
/aláírás dátuma/

………………………
/ellenőrzést végzők aláírása/

………………..
/aláírás dátuma/

dr. Répás Judit aljegyző

………………………….
/ aláírása/

…………………
/aláírás dátuma/

dr. Szántó János jegyző

………………………
/ aláírása/

………………..
/aláírás dátuma/

Törvényességi felügyelet:
Jegyzői Kabinet
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