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Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 4. pontja alapján a helyi önkormányzatok kötelező feladata az illetékességi
területükön az egészségügyi alapellátás. A kötelező feladat részletezését az egészségügyi
alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés c.) pontja végzi el, amely
alapján a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik az
alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásról.
Önkormányzatunk jelenleg a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás keretében, a Társulás
által lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján vállalkozói szerződés keretében, az Orvosi
Ügyelet Nonprofit Kft. útján gondoskodik a feladatellátás megvalósításáról. A szerződés
ugyan a Társulás és a Kft. között jött létre, de természetesen saját települése tekintetében
minden részes önkormányzat költségviselőnek minősül.
A szolgáltató 2017. év novemberében jelezte Önkormányzatunk részére, hogy a jelenlegi
finanszírozás mellett sajnálatosan nem tudja biztosítani megfelelően a szolgáltatást, mivel az
egészségügyi dolgozók béremelése miatt már nincs lehetősége arra, hogy megfelelő
díjazásban tudja részesíteni az ügyeleti ellátás keretében az egészségügyi szakdolgozókat. A
szolgáltató erre tekintettel élt azzal a lehetőséggel, hogy jelezze a megrendelő felé szerződés
módosítási igényét. Ennek keretében a jelenlegi 38,1 Ft/ellátott/hó díjazás 10 %-os emelését
szeretné véghezvinni, szerződésmódosítás keretében.
A szerződésmódosításra vonatkozóan (függetlenül annak megkötésekor hatályban lévő
szabályoktól) a jelenlegi közbeszerzési törvény szabályait kell alkalmazni, a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 197. § (1) bekezdése
alapján. (A 139. §, a 141. §, a 142. §, a 153. § (1) bekezdés c) pontja és a 175. §
rendelkezéseit alkalmazni kell e törvény hatálybalépését megelőzően megkezdett beszerzések
vagy közbeszerzési eljárások eredményeként kötött szerződések új közbeszerzési eljárás
lefolytatása nélkül történő módosításának lehetőségére, valamint a módosítás és teljesítés
ellenőrzésére, továbbá a XXI. fejezet rendelkezéseit az ezekkel összefüggő jogorvoslati
eljárásokra.)
A szerződésmódosításról szóló, Kbt.-ben található rendelkezések lehetőséget teremtenek a
szerződést kötő felek részére, hogy bizonyos feltételek teljesülése esetén a közöttük hatályban
levő, közbeszerzési eljárást követően létrejött szerződések tekintetében módosítást hajtsanak
végre. Ennek megfelelően a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül
módosítható, ha a módosítás következtében az ellenérték növekedése szolgáltatás

megrendelése esetén nem éri el az eredeti szerződés ellenértékének 10 %-át, valamint a
módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti
szerződés jellegéhez.
A három feltétel közül a második kettő tekintetében elmondható, hogy azok fennállása külön
vizsgálat nélkül is megállapítható. Az első feltétel szorul némi vizsgálatra (ugyanis pontosan
10 % emelésére nem volna lehetősége a szolgáltatónak), azonban mivel a Kbt. a szerződés
teljes nettó összegéhez viszonyított 10 %-os emelést tilalmazza, jelen módosítás keretében
pedig csak az eddig nem teljesített szolgáltatásra vonatkozik az emelés, arányaiban vizsgálva
nem teljesül a 10 %-os korlátozás.
Fentiekre tekintettel, mivel az Orvosi Ügyelet Kft. indokai alapján a díj emelése
megalapozottnak tekintethető, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt
határozati javaslat elfogadásával a díj emeléséhez hozzájárulni szíveskedjen.
Füzesgyarmat, 2017. december 14.
Bere Károly
polgármester
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2017. (XII. 21.) határozata
Hozzájárulás az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft., alapellátáshoz kapcsolódó
ügyeleti ellátásra vonatkozó szolgáltatási szerződés módosításához
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a
Szeghalmi Kistérség Többcélú Társulás és az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. között,
az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés c.)
pontjában meghatározott, alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi ügyeleti ellátás biztosítására
létrejött szolgáltatási szerződés akként módosuljon, hogy a lakosságszám-arányosan
megfizetésre kerülő önkormányzati kiegészítő díjazás 10 %-al megemelésre kerüljön.
A Képviselő-testület kifejezetten nyilatkozik, hogy a szerződés közbeszerzésekről szóló 2015.
évi CXLIII. törvény 141. § (2) bekezdés b.) pontja alapján történő módosításhoz hozzájárul.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen döntéséről a Szeghalom
Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsát értesítse.
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