Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzatának
POLGÁRMESTERE
1239 Budapest, Grassalkovich út 162.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Javaslat felnőtt háziorvosi ügyeleti rendszer működtetésével kapcsolatos
döntések meghozatalára

Előterjesztő:

Bese Ferenc polgármester

Az előterjesztést készítette:

Kovácsné Demény Ildikó
egészségügyi referens
Polgármesteri kabinet

Az előterjesztés előzetesen egyeztetve:

Dr. Csima Alfréd intézményvezető
főorvos

Az előterjesztést megtárgyalja:

Szociális és Egészségügyi Bizottság

Képviselő-testületi ülés időpontja:

2021. november 9.

Ellenjegyzők:

Vittmanné Gerencsér Judit
osztályvezető-helyettes
Polgármesteri Kabinet

Jogi szempontból ellenőrizte:

dr. Szabó Tibor jegyző

2

Tisztelt Képviselő-testület!
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésének c) pontja
szerint: „A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás keretében gondoskodik az
alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyelet ellátásáról.”
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5)
bekezdésének 9. pontja alapján a kerületi önkormányzat feladata különösen az egészségügyi
ellátás.
A felnőtt háziorvosi ügyeletet – háromoldalú feladat-átadási szerződés alapján – jelenleg az InterAmbulance Zrt. látja el. Ezen szerződés 2022. február 28. napjával megszűnik. A szolgáltatás
folyamatossága érdekében dönteni szükséges a feladatellátással kapcsolatos kérdésekről.
A korábbi években Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatával (a
továbbiakban Pesterzsébet Önkormányzata) együtt került kiírásra az egészségügyi szolgáltatás
biztosítása érdekében a közbeszerzési eljárás.
2021.október 13.-án Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának
Polgármestere levélben (1. sz. melléklet) fordult Önkormányzatunkhoz, amelyben
nyilatkozatunkat várják arra vonatkozóan, hogy a felnőtt ügyeleti ellátást közös feladat-átadási
szerződés keretében folytatni kívánjuk-e.
Javaslom, hogy a közbeszerzési eljárás kiírása ismételten együttesen, 1+1 évre történjen meg
Pesterzsébet Önkormányzatával közösen 2022. március 1. napjától – 2023. február 28. napjáig,
azzal, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának és Pesterzsébet
Önkormányzatának együttes nyilatkozatával 2024. február 29. napjáig a közbeszerzésen nyertes
pályázóval a feladat-átadási szerződést meghosszabbítható a felnőtt háziorvosi ügyelet ellátása
tekintetében.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől, hogy fentiek ismeretében hozza meg döntését.
Határozati javaslat
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének
….../2021. (XI.09.) határozata a felnőtt háziorvosi ügyeleti rendszer működtetésével
kapcsolatos döntésről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.
a Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatával közösen kívánja
megszervezni a felnőtt háziorvosi ügyeleti ellátást, valamint hozzájárulását adja ahhoz, hogy
Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzata nevében is eljárjon az 1+1 év–e - 2022. március 1. napját–l - 2023.
február 28. napjáig terjedő alapidőre és az ajánlatkérők együtt nyilatkozatával 2024. február 29.
napjáig meghosszabbítható időre - kiírásra kerülő közbeszerzési eljárásban.
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II.
felhatalmazza a Polgármestert az ehhez szükséges Meghatalmazás aláírására, valamint
a további szükséges intézkedések megtételére.
III.
felhatalmazza a Polgármestert, hogy a kerületi felnőtt háziorvosi ügyelet ellátására szóló
háromoldalú feladatátadási szerződést a közbeszerzés eredménye alapján történő megkötésére.
IV.
felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület Polgármestert, hogy a döntéséről
tájékoztassa Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesterét.
Határidő: a IV. pont esetében 2021.november 15., az I.-II. pontok esetében 2021. december
15., a III. pont esetében a feladat-átadási szerződés kézhezvételétől számított 15 napon belül.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
Az előterjesztést a Képviselő-testület saját hatáskörben, döntési jogkörrel tárgyalja, a határozati
javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.
Budapest, 2021. október 20.

Kovácsné Demény Ildikó
előterjesztés készítője

Bese Ferenc
polgármester, előterjesztő

Melléklet:
- 1. sz. melléklet: XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának levele
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1.számú melléklet

