
Tárgy: Szakmai beszámoló Kiskunhalas Központi Orvosi Ügyelet munkájáról   
 

98/2021. (V.12.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletben, Magyarország Kormánya 
által a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. 
(I.29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 
 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzata jóváhagyja az Emergency Service Egészségügyi 
Szolgáltató Kft. Kiskunhalas Központi Orvosi Ügyelet munkájáról szóló 2020. évi 
beszámolóját a melléklet szerinti tartalommal. 

 
2. Döntésemről az első rendes Képviselő-testületi ülésen beszámolok a Képviselő-testületnek. 

 

INDOKOLÁS 

Az önkormányzatok kötelező feladatai közé tartozik az ügyeleti orvosi ellátás. Ezen feladatot   a Halas 

és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás (továbbiakban: Társulás, melynek tagjai Balotaszállás, 

Harkakötöny, Kiskunhalas, Kisszállás, Kunfehértó, Pirtó, Zsana) végezte 2013. június 30. napjáig. A 

Társulás 2013. június 30. napjával megszűnt. A Társulás tagjai döntöttek arról, hogy a Társulás 

megszűnésével a kötelező önkormányzati feladatot Kiskunhalas Város Önkormányzatán keresztül 

kívánják biztosítani. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 160/2013.Kt.határozatával döntött arról, 

hogy a Halas és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás jogutódja Kiskunhalas Város Önkormányzata 

legyen. Ezzel az Önkormányzatok átadták, Kiskunhalas Város Önkormányzata átvállalta a háziorvosi 

és házi gyermekorvosi ügyelet szervezését. A feladat ellátására Kiskunhalas Város Önkormányzata 

2016. IV. negyedévében a hatályos Közbeszerzési törvény alapján közbeszerzési eljárást indított. A 

közbeszerzési eljárás nyertese az Emergency Service Kft. lett.  Az Emergency Service Kft 2017. március 

01. napjától – folytatólagosan - látja el a Központi Felnőtt- és Gyermekorvosi Ügyelet feladatait.  

A feladatellátásra vonatkozó szerződés 6. pontjában foglaltak szerint 

„Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a szerződés időtartama alatt, évenként Kiskunhalas 

Város Képviselő-testületének munkatervében ütemezett ülésén tájékoztatót ad a vállalkozói 

feladatellátás tárgyi, szakmai, betegforgalmi mutatóiról.” 

Az Emergency Service Kft. ezen kötelezettségének eleget tett, a beszámolóját megküldte .  

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzetben a települési 
önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a 
polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem 
foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási 
körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet 
kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) 
Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzet alatt Képviselő-testületi ülés nem tartható, továbbá nem 
belátható, hogy a veszélyhelyzet mikor szűnik meg. 

A fentiekben meghatározottakra tekintettel, valamint a Kat. 46. § (4) bekezdésében biztosított 
hatáskörömben eljárva határoztam a fenti tárgyban 

 

Kiskunhalas, 2021. május 12. 

 

Fülöp Róbert s.k. 
polgármester 



Melléklet 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 



 

 

 

 



 
 

 



 

 
 
  



 


