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Dunakeszi Kistérségi Társulás
Társulási Tanácsának
Elnökétől

ELŐTERJESZTÉS 
Göd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének, 
Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságának, valamint 

Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottságának
soron következő ülésére

Tárgy; Központi orvosi ügyeleti ellátáshoz fedezet biztosítása

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottságok!

Mint ahogyan az Önök előtt is ismeretes, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. §-a szerint, illetve az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. 
tv. 5. §-a szerint az egészségügyi alapellátás helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó 
kötelező helyi önkormányzati feladat. Ezen feladat ellátását az Önkormányzat társulási megállapodással 
Dunakeszi Kistérségi Társulásra ruházta át. A feladat ellátására az EMERGENCY SERVICE 
Kereskedelemi és Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 01-09-873304, 
székhelye: 1131 Budapest, Topolya utca 4-8., adószáma: 13789581-1-41, KSH szám: 13789581-8690- 
113-01) és Dunakeszi Kistérségi Társulás (törzskönyvi az.: (PÍR): 590024, székhelye: 2120 Dunakeszi, 
Fő út 25., adószáma: 15590026-1-13, KSH szám: 15590026-8411-327-13) között Dunakeszin, 2012. 
április 17. napján szerződés jött létre.

Év elejétől az Emergency Service Kft. többször levélben kereste meg a Kistérségi Társulást a 
díjemeléssel kapcsolatban.

2022. október 17-én személyes egyeztetésre is sor került, ahol a társulás közbeszerzési tanácsadója 
elmondta, hogy a szerződés díjemelés miatti módosítására nincs lehetőség.

2022. október 20. napján kelt levéllel az EMERGENCY SERVICE Kft. Dunakeszi Kistérség Társulását 
az alábbiakról tájékoztatta: „amennyiben rövid időn belül nem tudunk megállapodni a szolgáltatás 
díjának 4.483.568.-Ft-os NEAK finanszírozáson felüli emeléséről a szerződés teljesítését 2022. 
december 1-jétől nem tudjuk biztosítani, a költségeink folyamatos növekedése következtében a 
veszteségeink halmozódása miatt a szerződés teljesítése ellehetetlenül”

Az Emergency Kft. levelében foglaltak alapján, tehát a szolgáltatás biztosítása érdekében vagy a 
szerződés módosítására, vagy beszerzési eljárás lefolytatására és új szerződés megkötésére kerül sor a 
beszerzési eljárásban nyertes pályázóval. A Társulási Tanács által 2022. október hó 17. napján folytatott 
egyeztetés keretében a Társulás Közbeszerzési Szakértője dr. Deák Krisztina szakértő álláspontja szerint 
a szerződés módosítására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény szabályai alapján nincsen 
lehetőség.

A Ptk. alapján a lehetetlenülés a szerződést megszüntetni.
6:179. § [A teljesítés lehetetlenné válása]
(1) Ha a teljesítés lehetetlenné vált, a szerződés megszűnik. *
(2) A teljesítés lehetetlenné válásáról tudomást szerzőfél késedelem nélkül köteles erről a másik  felet 
értesíteni.
Az értesítés elmulasztásából eredő kárt a mulasztó fél köteles megtéríteni.

1



Dunakeszi Kistérségi Társulás
Társulási Tanácsának
Elnökétől

Az eddigi szolgáltató általi felmondás miatt december 1-jétől nincs biztosítva az ellátás. Az 
egészségügy átalakítása hamarosan a Parlament elé kerül, melynek része az eddigi információk alapján 
a központi ügyeleti ellátás is. A tervek szerint az Országos Mentő Szolgálat a jövő évben fokozatosan 
átveszi az önkormányzatoktól, de az átmeneti időre is el kell látnia a feladatot.

November 30-ig 2.038.867,-Ft volt a központi orvosi ügyelet havi szolgáltatási díjának kiegészítése, 
melyből Dunakeszi Város Önkormányzata 1.364.471,-Ft/hó, Göd Város Önkormányzata 674.396,- 
Ft/hó összeget biztosított a szolgáltatás ellátása érdekében a NEAK által nyújtott finanszírozáson felül.

A beszerzési eljárás megindítása, lefolytatása és a szerződés megkötése a Társulás feladatkörébe 
tartozik, ugyanakkor a többletforrás biztosítása érdekében a tagönkormányzatok döntése szükséges. A 
beszerzési eljárást a Társulás lefolytatta, ennek eredményeként az állapítható meg, hogy a központi 
orvosi ügyelet ellátás havi költségének kiegészítő támogatása a korábbi 2.038.867,-Ft/hó összegről, 
4.348.000,- Ft/ hó összegre nő, melyből Dunakeszi Város Önkormányzatának lakosságarányosan 
december 1- jétől havonta bruttó 2.909.812,- Ft/hó, míg Göd Város Önkormányzatának 1.438.188,- 
Ft/hó összegű kiegészítő támogatást szükséges biztosítania az ellátás folyamatos működésére.

Dunakeszi Város Önkormányzatának a 2022. évi költségvetés terhére elfogadott, 1.364.471,-Ft 
szolgáltatási díjon felül, 1.545.341-Ft/hó plusz forrást kell biztosítania, míg Göd Város 
Önkormányzatának a korábban elfogadott 674.396,-Ft/hó szolgáltatási díjon felül plusz forrásként 
763.792,- Ft/hó összeget szükséges biztosítania.

Fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztem a T. Bizottságok és a T. Képviselő-testület 
elé szíves támogatás és elfogadás céljából.

Határozati javaslat: 

.../2022. (...) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a Dunakeszi Kistérségi Társulás részére az orvosi ügyeleti szolgáltatás ellátására irányuló

önkormányzati feladat - ellátása érdekében, 2022. december 1-jétől bruttó 1.438.188-Ft/hó 
összegű kiegészítő támogatást folyósít, amelyet minden hónap 10. napjáig az Önkormányzat 
köteles a Társulás folyószámlájára átutalással teljesíteni abból a célból, hogy a Társulás ezen 
összegből finanszírozza az orvosi ügyeleti szolgáltatásra vonatkozó megbízási szerződés alapján a 
NEAK finanszírozásán felül fizetendő kiegészítő díjat.

Forrás: Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének feladattal nem terhelt tartalék, 
illetve Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésében tervezni szükséges

Felelős: polgármester 
Hivatali felelős: jegyző 
Határidő: azonnal

Göd, 2022. november 15.

Balogh Csaba 
polgármester

Dióssi Csaba s.k.
DKT Társulási Tanácsának 

elnöke
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Dunakeszi Kistérségi Társulás
Társulási Tanácsának
Elnökétől

Göd Város Önkormányzatának

2022. november hó................. ..napján tartandó ülésére

Tárgy: Központi orvosi ügyeleti ellátáshoz fedezet biztosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Mintahogyan az Önök előtt is ismeretes, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló2011. 
évi CLXXXIX, törvény 13.§-a szerint, illetve az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi 
CXXin. tv. 5.§-a szerint az egészségügyi alapellátás helyben biztosítható közfeladatok 
körében ellátandó kötelező helyi önkormányzati feladat. Ezen feladat ellátását az 
Önkormányzat társulási megállapodással Dunakeszi Kistérségi Társulásra ruházta át. A feladat 
ellátására az EMERGENCY SERVICE Kereskedelemi és Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság (Cg.: 01-09-873304, székhelye: 1131 Budapest, Topolya utca 4-8., 
adószáma: 13789581-1-41, KSH szám: 13789581-8690-113-01) és Dunakeszi Kistérségi 
Társulás (törzskönyvi az.: (PÍR): 590024, székhelye: 2120 Dunakeszi, Fö út 25., adószáma: 
15590026-1 -13, KSH szám: 15590026-8411-327-13) között Dunakeszin, 2012, április 17. 
napján szerződés jött létre.

Év elejétől az Emergency Service Kft. többször levélben kereste meg a kistérségi társulást a 
díjemeléssel kapcsolatban.

2022. október 17-én személyes egyeztetésre is sor került, ahol a társulás közbeszerzési 
tanácsadója elmondta, hogy a szerződés díjemelés miatti módosítására nincs lehetőség.

2022. október 20. napján kelt levéllel az EMERGENCY SERVICE Kft. Dunakeszi Kistérség 
Társulását az alábbiakról tájékoztatta: „amennyiben rövid időn belül nem tudunk megállapodni 
a szolgáltatás díjának 4.483.568.-Ft-os NEAK finanszírozáson felüli emeléséről a szerződés 
teljesítését 2022. december 1-jétöl nem tudjuk biztosítani, a költségeink folyamatos növekedése 
következtében a veszteségeink halmozódása miatt a szerződés teljesítése ellehetetlenül”

Az Emergency Kft levelében foglaltak alapján, tehát a szolgáltatás biztosítása érdekében vagy 
a szerződés módosítására, vagy beszerzési eljárás lefolytatására és új szerződés megkötésére 
kerül sor a beszerzési eljárásban nyertes pályázóval. A Társulási Tanács által 2022. október hó 
17. napján folytatott egyeztetés keretében a Társulás Közbeszerzési Szakértője Dr. Deák 
Krisztina szakértő álláspontja szerint a szerződés módosítására a közbeszerzésekről szóló 2015. 
évi CXLIII. törvény szabályai alapján nincsen lehetőség.

A Ptk, alapján a lehetetlenülés a szerződést megszüntetni.
6:179. § [A teljesítés lehetetlenné válása]
(1) Ila ct teljesítés lehetetlenné vált, a szerződés megszűnik. *
(2) A teljesítés lehetetlenné válásáról tudomást szerző fél késedelem nélkül köteles erről a 
másik felet értesíteni.



Az értesítés elmulasztásából eredő kárt a mulasztó fél köteles megtéríteni.

Az eddigi szolgáltató általi felmondás miatt december 1-jétől nincs biztosítva az ellátás, Az 
egészségügy átalakítása hamarosan a Parlament elé kerül, melynek része az eddigi információk 
alapján a központi ügyeleti ellátás is. A tervek szerint az Országos Mentő Szolgálat a jövő évben 
fokozatosan átveszi az önkormányzatoktól, de az átmeneti időre is el kell látnia a feladatot.

November 30-ig 2.038.867,-Ft volt a központi orvosi ügyelet havi szolgáltatási díjának 
kiegészítése, melyből Dunakeszi Város Önkormányzata 1.364.471,-Ft/hó, Göd Város 
Önkormányzata 674.396,-Ft/hó összeget biztosított a szolgáltatás ellátása érdekében a NEAK 
által nyújtott finanszírozáson felül.

A beszerzési eljárás megindítása, lefolytatása és a szerződés megkötése a Társulás 
feladatkörébe tartozik, ugyanakkor a többletforrás biztosítása érdekében a tagönkormányzatok 
döntése szükséges. A beszerzési eljárást a Társulás lefolytatta, ennek eredményeként az 
állapítható meg, hogy a központi orvosi ügyelet ellátás havi költségének kiegészítő támogatása 
a korábbi 2.038.867,-Ft/hó összegről, 4.348,000,- Ft/ hó Összegre nő, melyből Dunakeszi Város 
Önkormányzatának lakosságarányosan december 1 - jétől havonta bruttó 2.909.812,- Ft/hó, míg 
Göd Város Önkormányzatának 1.438.188,- Ft/hó Összegű kiegészítő támogatást szükséges 
biztosítania az ellátás folyamatos működésére.

Dunakeszi Város Önkormányzatának a 2022. évi költségvetés terhére elfogadott, 1.364.471,-Ft 
szolgáltatási díjon felül, 1.545.341 -Ft/hó plusz forrást kell biztosítania, míg Göd Város 
Önkormányzatának a korábban elfogadott 674.396,-Ft/hó szolgáltatási díjon felül plusz 
forrásként 763.792,-Ft/hó összeget szükséges biztosítania.

Határozati javaslat;

Göd Város Önkormányzata Dunakeszi Kistérségi Társulás részére az orvosi ügyeleti 
szolgáltatás ellátására irányuló beszerzési eljárás keretében történő szerződéskötés és az orvosi 
ügyeleti ellátás - mint kötelező Önkormányzati feladat - ellátása érdekében, 2022. december 1- 
jétől bruttó 1,438.188-Ft/hó összegű kiegészítő támogatást folyósít, amelyet minden hónap 10. 
napjáig az Önkormányzat köteles a Társulás folyószámlájára átutalással teljesíteni abból a 
célból, hogy a Társulás ezen összegből finanszírozza az orvosi ügyeleti szolgáltatásra 
vonatkozó megbízási szerződés alapján a NEAK finanszírozásán felül fizetendő kiegészítő 
díjat.

Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester

DKT Társulási Tanácsának 
Elnöke


