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Képviselő-testület 2017. május 25- i ülésére
Központi Háziorvosi Ügyelet működtetése
Már hosszú évek óta, mondhatjuk folyamatosan, napirenden szerepel a Központi Háziorvosi
Ügyelet működtetésének kérdése, elsősorban azért, mert a jelenlegi lakosságszám nem teszi azt
fenntarthatóvá OEP finanszírozásból. Az egyik alapvető kérdésként mindig felmerül az ügyelet
működtetésének kiszervezése, az ügyeleti feladatok külső szakmai szolgáltatóval való ellátása. A
feladat ilyen módon való ellátása többször már napirendre került, de a kiszervezésre eddig nem
került sor.
A kérdés aktualitását most az támassza alá, hogy az önkormányzatnak egyrészt mind nehezebb
ügyeletet vállaló orvost találnia, másrészt a jelenlegi bruttó órabér mértékét sem tartják
megfelelőnek az ügyeletben résztvevő orvosok. Igazából, az ügyelet kiszervezése biztosan nem
lesz olcsóbb a jelenlegi üzemeltetési költségekhez viszonyítva, de a szakmai szervezés és a
szolgáltatás minősége javulhat, illetve megoldódik a jelenlegi orvos hiány problémája.
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény rendelkezései, valamint a Magyarország 2017.
évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény eltérő szöveggel való hatálybalépéséről
szóló 2016. évi CLVII. törvény rendelkezései alapján a szolgáltatás megrendelése, ha meghaladja
a nemzeti közbeszerzési értékhatárt (ami 15 millió forint), akkor közbeszerzési eljárást kell
lefolytatni. A közbeszerzési eljárásnak lesz egy szakértői kiadása, valamint eljárás eredményéről
szóló tájékoztató díja, amely a becsérték 1-1,2%-a, mely összeg függ, attól hogy hány évre
kívánjuk kiadni az ügyeleti ellátást. A közbeszerző a tapasztalatok alapján 2 évet javasol.
Amennyiben a T. Képviselő-testület elhatározza a közbeszerzés kiírását, úgy javasoljuk, hogy a
közbeszerzési szakértéssel Dr. Piegelné Csényi Magdolna kiskunhalasi ügyvédet bízza meg.
Az ügyelettel kapcsolatos legfrissebb adatok az előterjesztés mellékletében találhatóak meg.
A Gazdaságfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság és a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság az
ügyet megtárgyalta és az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Tisztelt Képviselő-testület elé
elfogadásra.
Határozati javaslat:
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete közbeszerzési eljárást indít a Központi
Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat feladatainak ellátására. A közbeszerzési eljárás lefolytatására Dr.
Piegelné Csényi Magdolna, kiskunhalasi ügyvédet bízza meg, bruttó ……….Ft díjazásért.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2017. május 30.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
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