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1 6 .  N a p i r e n d  
 
 

E LŐT E R J E S Z T É S   
Orvosi ügyelet működtetése 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Településünkön az orvosi ügyeleti ellátás jelenleg a Balassagyarmati Kórház működtetésében áll.  
A Balassagyarmati Kórház a továbbiakban nem tudja vállalni az orvosi ügyeleti ellátás biztosítását. 
Az orvosi ügyelet új rendszerben történő üzemeltetésére vonatkozóan Rétság Város Önkormányzata 
lépéseket kezdeményezett.  
Mellékeljük Rétság Város Önkormányzata által e témában önkormányzatunk részére megküldött 
megkeresést. 
 
Képviselő-testületünk e kérdésben a 78/2011. (X.13.) határozatában kinyilatkozatta, hogy részt kíván venni 
az új, rétsági székhellyel megszervezésre kerülő ügyeleti rendszerben, de a végleges megállapodás 
megkötésére, illetve a végleges döntésre kizárólag a szolgáltatásra és annak feltételeire vonatkozó pontos 
információk ismeretében kerülhet sor. 
 
A mellékelt rétsági javaslat szerint az ügyeleti rendszer üzemeltetése megközelítőleg évi 35 millió Ft 
költséget jelent, melyhez az önkormányzatoknak – lakosság arányában – a kalkuláció szerint 7.847 ezer Ft-ot 
kell biztosítani. A javaslatban szereplő költségkalkuláció, valamint az anyagban kimutatott ellátandó terület 
lakosság-száma alapján településünkre megközelítőleg évi 283 ezer Ft hozzájárulás fizetését jelentene. 
(2011. évben az orvosi ügyelet ellátására összesen 293.000 Ft-ot fizetett önkormányzatunk, mely 740 fő 
lakos után  33 Ft/fő hozzájárulási összeget és a kiszállásonkénti 100 Ft-os összeget tartalmazza.)  
Az így kalkulált fizetendő hozzájárulás mértéke több tényező miatt is bizonytalannak tekinthető, így például 
az orvosi ügyeleti ellátás pontos költsége a közbeszerzési eljárás során beérkező ajánlatok, illetve a nyertes 
ajánlattevő ajánlati összegének függvénye, másrészt a mellékelt javaslatban feltüntetett lakossági adatok 
pontatlanok, így például Bánk esetében 2012. január 1-jei lakosságszám – a kimutatott 774 fővel szemben – 
743 fő, de ehhez hasonló eltérés mutatkozik Tolmács település tekintetében is. A tényleges lakossági adatok 
kismértékben módosíthatják a belső, települések közötti költségmegosztási arányt. 
 
A rétsági megkeresés kéri az érintett települések nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy részt kívánnak-e venni 
az új orvosi ügyeleti rendszerben, illetve amennyiben igen, vállalják a közbeszerzés településre eső 
költségének viselését. 
A közbeszerzési eljárás lebonyolításának költségét a megküldött megkeresés nem tartalmazza. 
Önkormányzatunk az eljárás lebonyolítására vonatkozóan ajánlatot kért azon szakértő társaságtól, akivel 
munkakapcsolatban állunk. Az ajánlatot adó 400.000 Ft + áfa díj ellenében vállalja a közbeszerzési eljárás 
lefolytatását. Várhatóan a testületi ülés időpontjáig a rétsági képviselő-testület a beérkezett ajánlatok alapján 
kiválasztja a közbeszerzési eljárást lefolytató személyét, és így feltehető, hogy az ülésen több információval 
fogunk rendelkezni a közbeszerzési eljárás önkormányzatunkat érintő összegére vonatkozóan. 
 
Kérem az orvosi ügyeleti rendszer kérdésében döntést hozni szíveskedjenek! 
 
 
Tolmács, 2012. május 23. 
 Tisztelettel: 
 
 Hajnis Ferenc 
 polgármester 
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…../2012. (V…...) képviselő-testületi határozati javaslat 
 
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy Tolmács település részt kíván venni 
az új, megszervezésre kerülő – a Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. útján 
megvalósuló – orvosi ügyeleti rendszerben, és vállalja a közbeszerzési eljárás Tolmács településre 
lakosságszám arányosan jutó költségét, valamint az orvosi ügyeleti rendszer működtetése során az OEP 
finanszírozáson felül a költségek fedezeteként szükséges – szintén lakosságszám arányosan Tolmács 
településre jutó – hozzájárulás fizetését. 
 
Határidő: azonnal, illetve értelemszerűen 
Felelős:   polgármester 
 
 


