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Kiskunhalas Város Polgármesterének    ÚJ VÁLTOZATBAN! 

Előterjesztése 

a Képviselő-testület 2019. június 27-i ülésére  

„A központi alapellátás -  orvosi ügyelet - biztosítása ” tárgyában 

 

 

Tisztelet Képviselő-testület! 

 

Az Önkormányzatok  kötelezően ellátandó feladatai közé tartozik a háziorvosi ügyeleti 

szolgáltatás ellátása. 

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 felnőtt háziorvosi és 

házi  gyermekorvosi ügyelet szervezését. A feladat ellátására Kiskunhalas Város 

Önkormányzata a korábban meghirdetett közbeszerzési eljárás nyertesével az Emergency 

Service Kft.vel kötött megállapodást. Az Emergency Service Kft. feladatellátásra vonatkozó 

szerződése 2019. július 31. napján lejár.  

Kiskunhalas Város Önkormányzata részéről továbbra is a külső egészségügyi szolgáltatóval 

történő feladatellátás mutatkozik célszerűnek.  

Jelenleg a feladatellátás finanszírozása:   

- egyrészt a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő ( továbbiakban:NEAK ) által 

biztosított normatívából, melyet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi 

szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes 

szabályairól szóló jogszabály 19. §-a szabályoz oly módon, hogy a díjazás összege 42 

Ft/fő, amely a fenntartó települési önkormányzat illetékességi területéhez tartozó 

lakosságszám alapján számítódik ki  mely  díjazás az alapösszegnek lakosságszám 

alapján számított  1,5 területi szorzóval megemelt mértéke. Központi orvosi ügyelet 

működtetése kapcsán további 20%-kal megemelt ügyeleti díjra jogosult a szolgáltató, 

- másrészt az önkormányzat nyújt támogatást a működtetéshez.  

- A háziorvosi ügyelet bekerülési tényadatai  Kiskunhalas várost és a hozzá kapcsolódó 

6 települést   érintően:  

 

 

  ( NEAK finanszírozás + önk. hozzájárulás )  

                   

                  2017 év:                     63.979.625,- Ft 

                  2018 év:                     64.696.890,- Ft 

                  2019 év  07. hó.ig      37.513.782,- Ft 

 

- KSH adatok alapján 2018. december 31-i lakosságszám:  



 

Település Lakosságszám (fő) 

Balotaszállás 1.582 

Harkakötöny 860 

Kiskunhalas 28932 

Kisszállás 2448 

Kunfehértó 2237 

Pirtó 956 

Zsana 767 

Összesen 37242 

 

A fenti adatokból nyilvánvaló, hogy az önkormányzatok fontosnak tartják a feladatellátást és 

saját forrásaikból is hozzájárulnak  a tevékenység végzéséhez.  

 

A háziorvosi ügyeleti szolgáltatásra, mint  a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII 

törvény ( továbbiakban: Kbt ) 3. számú mellékletébe tartozó egészségügyi, szociális és 

ezekhez kapcsolódó szolgáltatásokra  - az általánostól eltérő szabályok  vonatkoznak.  

 

Az ügyeleti szolgáltatások ezen melléklet alá tartoznak, alapvetően az un. CPV kódok alapján, 

mivel az ügyeleti szolgáltatások CPV kódja jellemzően 85000000-9, 85121100-4, 85140000-

2, 85141000-9, így közbeszerzési eljárás lefolytatása akkor szükséges, ha a becsült érték 

18.000.000 Ft-ot eléri.  

 

Tekintettel arra, hogy az önkormányzatok támogatást biztosítanak ugyan a saját 

költségvetésükből is, de a feladatellátás finanszírozását erőn felül tudják mára már  

biztosítani, így megvizsgálásra került a finanszírozás komplexebb biztosítása. Ugyanis az 

orvosi ügyelet finanszírozása kapcsán a két helyről biztosított finanszírozás alapulvételével és 

a  szolgáltatás gyakorlati ellátójának bevonásával  az orvosi ügyeleti szolgáltatást 

szolgáltatási koncessziónak célszerű minősíteni.  

 

Ebben az esetben egy hármas érdekeltségi kör alakul ki: NEAK , Önkormányzat és a 

Szolgáltató.  

 

Amennyiben az ügyeleti szolgáltatás  szolgáltatási koncessziónak minősül, abban az esetben 

nemzeti értékhatárról nem kell beszélni, ugyanis szolgáltatási koncesszió esetén csak az uniós 

értékhatár feletti esetekben szükséges közbeszerzési eljárást lefolytatni. ( Az uniós  

értékhatár szolgáltatási koncesszió esetében: 5.548.000 eurót ( 1.723.541.680  Ft)  elérő, vagy 

azt meghaladó értékű szolgáltatás.) A koncessziós szolgáltatás esetében a többlet elem a 

működési kockázat viselése  a koncessziós jogosult részéről,  vagyis a szolgáltatást  végző 

részéről.   

Fontos, hogy a konjunktív feltételek maradéktalanul megvalósuljanak és a működési 

kockázatok a koncessziós jogosultra háruljanak, ellenkező esetben nem beszélhetünk 

koncesszióról. Akkor tekinthető úgy, hogy a koncessziós jogosult viseli a működési 

kockázatot, ha bizonytalan, hogy megtérülnek a koncesszió tárgyát képező szolgáltatás 

létrehozása és üzemeltetése során eszközölt beruházásai, illetve felmerült költségei. (Kbt. 8. § 

(7) bek.) 

 

Tekintettel arra, hogy önkormányzati érdek a hármas hozzájárulás, vagyis  a szolgáltató 

kockázatviselésének igénybevétele, ennek kapcsán a gyakorlat szintjén megvizsgálásra került  

ezen eljárásforma lehetősége.  

 

https://www.kozbeszerzes.hu/torveny/kbt-2015/2/3/8/


 

A jelenlegi ellátáshoz külön épület, személygépkocsi, személyi, tárgyi, egyéb technikai háttér  

fenntartása társul. A feladat-ellátás magasabb színvonalú biztosítása érdekében, célszerűnek 

mutatkozik a városunk és a társult települések egészségügyi ellátását biztosító – egyébként 

fogadókészséget mutató - Semmelweis Kórház közreműködésének, szerepének megvizsgálása 

is. Az ellátás átalakítása kapcsán várhatóan telephely váltás is történik. Az ügyeleti ellátás 

átalakítása, ezzel összefüggésben a magasabb szakmai színvonalú ellátás biztosítása hosszabb 

előkészítést és gyakorlati kimunkálást igényel.  

 

Mindezekre tekintettel a jelenlegi ellátóval - 2019. december 31. napjáig - a folyamatos 

ügyeleti ellátás biztosítása érdekében új szerződés megkötése  látszik célszerűnek, mivel a 

NEAK-kal való finanszírozási szerződés folyamatossága így biztosított.  

 

Tekintettel a fentiekre, javaslom, hogy az önkormányzat a háziorvosi ügyeleti ellátásra 

vonatkozó szolgáltatást, mint beszerzési tárgyat  minősítse szolgáltatási koncessziónak  

annak érdekében, hogy az előkészítő munkák és a kimunkálás elkezdődhessen.  

 

A beszerzés tárgya: a Kbt.  8. § ( 6 ) bekezdése alapján:  Háziorvosi ügyeleti ellátás 

biztosítása a kimunkálástól függően célszerűnek mutatkozó időtartamra, de a koncessziós 

szolgáltatási feltételeknek megfelelően mindenképpen határozott időtartamra.  

 

A beszerzés becsült értéke a Kbt. 20. §-a alapján a kimunkálást követően kerül 

meghatározásra az esetleges  opció figyelembe vételével  és a NEAK finanszírozást is 

számítva.  

 

A beszerzés alapelveit az Európai Parlament  és Tanács koncessziós szerződésekről szóló 

2014/23/Eu ( 2014. február 26 ) Irányelve és a Kbt Negyedik rész 118.§ ( 1 ) bekezdés  

határozza meg.   

 

 

Kérem a képviselő-testületet, hatalmazza fel Kiskunhalas Város Polgármesterét az eljárás 

során szükséges valamennyi dokumentum aláírására és támogassa a határozati javaslatban 

foglaltakat. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

1.) Kiskunhalas Város Önkormányzata a Központi Háziorvosi Ügyelet feladat 

ellátását szolgáltatási koncessziónak minősíti.  

2.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

Polgármestert az eljárás előkészítésére és lefolytatására és ezzel összefüggésben a 

szükséges dokumentumok aláírására. 

3.) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

Polgármestert az Emergency Service  Egészségügyi Szolgáltatóval – 2019. 

augusztus 01. napjától, 2019. december 31. napjáig – kötendő feladat-ellátási 

szerződés  aláírására. 

 

 

 

 

 



Határidő:       2019.június 30. 

Felelős:       Fülöp Róbert polgármester 

Végrehajtásért felelős:   Simon István szociálpolitikai 

csoportvezető 

Értesül:   Simon István szociálpolitikai 

csoportvezető 

 

Kiskunhalas, 2019. június 26. 

 

 

 

         Fülöp Róbert s.k. 

  

 


