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Tisztelt Képviselő-testület!
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésének c)
pontja értelmében: „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 települési önkormányzat feladata
különösen az egészségügyi ellátás.
A felnőtt háziorvosi ügyeletet – háromoldalú feladatátadási szerződés alapján – jelenleg az
Inter-Ambulance Zrt. látja el. Ezen szerződés 2018. 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 beszerzése.
Javasoljuk, hogy a kiírás ismételten együttesen történjen meg, mely alapján 2018. március 1.
napjától Pesterzsébet Önkormányzatával közösen gondoskodnánk a felnőtt háziorvosi ügyelet
megszervezéséről és ellátásáról, feladatátadási szerződés keretében.
Javaslatunkat előzetesen egyeztettük az dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézmény
intézményvezetőjével, dr. Csima Alfréddal, aki az abban foglaltakkal egyetértett.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslat II. pontjában szereplő
„jelen határozat melléklete” alatt jelen előterjesztés mellékletét kell érteni.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a döntésének meghozatalát.
Határozati javaslat:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
……/2017. (XII. 05.) határozata a felnőtt háziorvosi ügyeleti rendszer működtetésével
kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatával közösen kívánja
megszervezni a felnőtt háziorvosi ügyeleti ellátást, valamint hozzájárulását adja, hogy
Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Budapest Főváros XXIII.
kerület Soroksár Önkormányzata nevében is eljárjon a felnőtt háziorvosi ügyeleti ellátás
biztosítására kiírása kerülő közbeszerzési eljárásban.
II. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a jelen határozat melléklete szerinti meghatalmazást
aláírja, azzal, hogy annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet.

III. a kerületi felnőtt háziorvosi ügyelet ellátására – a közbeszerzési eljárás lefolytatását
követően – a nyertes ajánlattevővel megköti a háromoldalú feladatátadási szerződést, a
közbeszerzési eljárásban megjelölt időtartamra.
IV. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, és a háromoldalú
feladatátadási szerződés aláírására.
V. felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről tájékoztassa Budapest
Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesterét.
Határidő: I-III. és V. pont esetében 2017. december 15., a IV. pont esetében a feladatátadási
szerződés kézhezvételét követő 15 napon belül.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester.
Az előterjesztést a Képviselő-testület saját hatáskörben, döntési jogkörrel tárgyalja, a
határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.
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