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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Abod Község Önkormányzat közigazgatási területén élő lakosok számára az egészségügyi 
alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti 
alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátást az ellátást igénybe 
vevő települések önkormányzataival kötött feladat-ellátási szerződésekkel Edelény Város 
Önkormányzata – külső egészségügyi szolgáltató bevonásával – látja el. 

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátás körzeteinek 
megállapításáról szóló 27/2016.(XII.15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete tartalmazza az 
alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás települések szerinti 
meghatározását.  

A 7. melléklet alapján az edelényi székhellyel működő központi orvosi ügyelet Edelényen 
kívül Abod, Balajt, Damak, Ládbesenyő, Irota, Tomor, Lak, Szakácsi, Hegymeg, Hangács, 
Nyomár, Ziliz, Boldva, Borsodszirák és Szendrőlád települések lakosságát látja el.  

A felsorolt önkormányzatok képviselő-testületei szintén döntöttek arról, hogy alapellátáshoz 
kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátást Edelény Város Önkormányzatával 
kötött feladat-ellátási szerződéssel látják el.  

A feladat ellátását közreműködői szerződés alapján jelenleg az ACU-CARE MEDICAL Kft látja 
el. 

Az Edelény központtal ellátott 16 településen közel húszezer ember él. A feladat ellátásához 
kapcsolódó szolgáltatás ellenértéke elérte a közbeszerzési értékhatárt, ezért Edelény Város 
Önkormányzata 2018. év végén kiírta a közbeszerzési eljárást, amely folyamatban van. Az 
eljárás megindítását megelőzően a közbeszerzési eljárás dokumentációjának tervezetét 
Edelény véleményezésre megküldte az érintett települések Polgármesterei részére. 

A közbeszerzési eljárást megelőzően Edelény az eljárás tervezett indításáról tájékoztatta az 
Edelény központtal ellátott településeken működő háziorvosokat is, és kérte, amennyiben 
részt kívánnak venni az eljárásban, küldjék meg EKR azonosítójukat, hogy a felhívást 
közvetlenül is megküldjük részükre. Válasz a háziorvosoktól nem ékezett. A közbeszerzési 
eljárás során a három közvetlenül megkeresett egészségügyi szolgáltatón kívül a budapesti 
székhelyű Emergency Service Kft.-t kérte ki az ajánlattételi dokumentációt. Ajánlatot 
azonban már csak az ACU-CARE Medical Kft. tett, az NEAK finanszírozáson felüli nettó 
2.700.000 Ft/hó vállalási díjjal. 

Edelény Város Önkormányzata az új szerződést 2019. április 1. napi hatállyal - 2020.10.31. 
napjáig terjedő időszakra - szeretné megkötni a nyertes szolgáltatóval, ehhez azonban 
szükség van az ügyeleti szolgáltatást igényben vevő települések Képviselő-testületeinek 
döntésére is, mivel az eddig érvényes szolgáltatási díj bruttó 2.150.000 Ft/hó összeg volt, 
amelyhez képest a nyertes ajánlati ár eltér, attól magasabb összeget tartalmaz. 

A központi orvosi ügyeleti feladat ellátásáért az állami forrással nem fedezett, tervezett 
működési kiadásokra az ellátott települések hozzájárulást kötelesek fizetni. A díjszámítás 
alapja az előző év január 1. napján érvényes, a Magyar Államkincstár által alkalmazott 
lakosságszám arányában kerülne felosztásra.  

A hozzájárulás összegét a feladat-ellátási szerződés szerint előre, havonta egyenlő 
részletekben, tárgyhó 5. napjáig átutalással kell teljesíteni Edelény Város Önkormányzata 
részére. 
A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő részéről 2018. évben a központi orvosi ügyelet 
finanszírozása havi bontásban – a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján - az alábbiak 
szerint alakult: 

2018. január:     2.013.900 Ft 



 

 

2018. február:  2.009.600 Ft 
2018. március:  2.017.700 Ft 
2018. április:    2.011.600 Ft 
2018. május:  2.010.900 Ft 
2018. június:  2.015.100 Ft 
2018. július:      20.100 Ft 
2018. augusztus: 3.989.000 Ft 
2018. szeptember:  1.994.500 Ft 
2018. havi átlag:  2.009.156 Ft 

Az önkormányzat díjfizetési kötelezettsége havonta az alábbiak szerint kerül kiszámításra: 
Önkormányzatra eső hozzájárulás összege havonta: település lakosságszáma/összes 
lakosságszám x 2.700.000 Ft. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és hozza meg a 
következő határozatot: 

H A T Á R O Z A T I    J A V A S L A T 

Tárgy:  Központi orvosi ügyelet működtetéséről 

Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testület (továbbiakban: 
Képviselő-testület) megtárgyalta a „Központi orvosi ügyelet 
működtetéséről” szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
1. Képviselő-testület megtárgyalta és megismerte a polgármester 

tájékoztatását a központi orvosi ügyelet feladatainak ellátására 
kiírt közbeszerzési eljárás állásáról. 

2. Képviselő-testület vállalja, hogy a központi orvosi ügyeleti feladat 
ellátásáért állami forrással nem fedezett, tervezett működési 
kiadásokra havonta a Magyar Államkincstár által alkalmazott 2018. 
január 1. napján érvényes lakosságszám figyelembe vételével 
kiszámított hozzájárulást fizet Edelény Város Önkormányzata 
részére a nyílt közbeszerzési eljárásban az ACU-CARE Medical Kft. 
részéről érkezet 2.700.000 Ft/hó összegre vonatkozóan. 

A számítás módja: település lakosságszáma / edelényi székhellyel 
működő központi orvosi ügyelethez tartozó települések összes 
lakosságszáma x nettó 2.700.000 Ft.  

3. Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a központi orvosi ügyeleti 
szolgálat működési engedélyének jogosultja az ACU-CARE Medical 
Kft. lesz, aki közvetlenül köt finanszírozási szerződést a központi 
orvosi ügyeleti feladatok ellátására a Nemzeti Egészségbiztosítási 
Alapkezelővel. 
 
Határidő: 2019.03.31. 
Felelős:  polgármester 
Értesül:  Edelény Város Önkormányzata  

 Abod, 2019. január 9. 
 
 
 

Rescsánszki Bertalanné 
polgármester 


