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Előterjesztés 

Az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó központi orvosi ügyelet 
ellátásának biztosításáról szóló Együttműködési Megállapodásról  

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5.§ (1) bekezdés c) pontja alapján a 
települési önkormányzat gondoskodik az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó orvosi ügyeleti 
ellátásról.  
Biatorbágy Város Önkormányzata 2019. június 18. napján Együttműködési Megállapodást kötött 
Herceghalom, Etyek és Páty Községek Önkormányzataival központi orvosi ügyelet ellátására.  
A megállapodás IV. 4-5 pontja értelmében a központi orvosi ügyeletre vonatkozó közös 
közbeszerzést az Önkormányzatok, mint közös ajánlatkérők együttesen, a közbeszerzésekről szóló 
2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) rendelkezései szerint folytatják le.  
Az önkormányzatok felhatalmazzák Biatorbágy Város Önkormányzatát, mint Gesztort a közös 
közbeszerzési eljárás lefolytatására.  
 A Központi orvosi ügyelet ellátására vonatkozó együttműködési megállapodás 1. számú melléklete 
a megbízási díj megosztására vonatkozóan 2022. június 1. napjával került módosításra.  

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 62/2022.(II.24.) számú határozatában 
döntött arról, hogy közbeszerzési eljárást ír ki „Biatorbágy, Etyek, Herceghalom és Páty 
közigazgatási területén a lakosság hétközi és hétvégi orvosi ügyeleti ellátására” 
 
Az Önkormányzatok érdekeltek abban, hogy a kötelezően ellátandó feladataikat költséghatékony 
módon, optimális erőforrás felhasználása mellett, szakmai együttműködés keretein belül lássák el, 
ezért javaslom továbbra is, hogy a 4 települési önkormányzat módosítsa az együttműködési 
megállapodást az új közbeszerzési eljárás eredményének tekintetében.   
 
Az megállapodás 1. számú mellék tartalmazza a szolgáltatás lakosságszám függvényében 
meghatározott szolgáltatási díjat.  

A megállapodás módosítását, annak 1. számú mellékletének módosításával együtt a települések 
képviselő- testületeinek el kell fogadnia.  

A megállapodás módosítása tartalmazza az önkormányzati képviselők személyében történt 
változásokat és pontosításra került a közbeszerzési eljárás lefolytatására vonatkozó szabályozás 
is és kiegészült a közbeszerzési eljárás lefolytatásának költségeiről szóló rendelkezéssel.   

 
Az együttműködési megállapodás módosításának tervezete az előterjesztés mellékleteként 
olvasható.   
 
Kérem, a Bizottságot tegye meg javaslatát, a Képviselő testületet hozza meg döntését.  
 
Biatorbágy, 2022. április 11.  

 



Tisztelettel: 
 Tarjáni István s.k. 
 polgármester 

 
 
 
 
  

Határozati javaslat 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 
…/2022. (IV. 28.) határozata 

 

Az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó központi orvosi ügyelet 
ellátásának biztosításáról szóló Együttműködési Megállapodásról  

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az egészségügyi 
alapellátáshoz kapcsolódó központi orvosi ügyelet ellátásának biztosításáról szóló 
Együttműködési Megállapodásról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

 
1) jóváhagyja a „Biatorbágy, Etyek, Herceghalom és Páty közigazgatási területén 

a lakosság hétközi és hétvégi orvosi ügyeleti ellátására” vonatkozó 
Együttműködési Megállapodást 
 

2) felhatalmazza a polgármestert, hogy Etyek, Herceghalom és Páty települések 
önkormányzataival az Együttműködési Megállapodást aláírja, a jegyzőt 
felhatalmazza az együttműködési megállapodás ellenjegyzésére.  
 
 

Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal  
Végrehajtásért felelős: Szervezési osztály 
 
 
                              Tarjáni István                                               dr. Hajdu Boglárka 
                               polgármester                                                            jegyző 



EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
AZ ALAPELLÁTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET 

ELLÁTÁS BIZTOSÍTÁSÁRA 

mely létrejött 
Biatorbágy Város Önkormányzata – székhelye: 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/A. 
(számlaszám: 64500058-10000018),  képviselője: Tarjáni István polgármester - dr. Hajdu 
Boglárka jegyző és Czuczor Orsolya Pénzügyi Osztályvezető  ellenjegyzésével, mint 
„Gesztor önkormányzat”; 
továbbá 
Herceghalom Község Önkormányzata, székhelye: 2053 Herceghalom, Gesztenyés út 13, 
(számlaszám: 11742001-15441630) képviselője: Csizmadia Zsuzsanna polgármester - Dr. 
Szelenczy Gabriella jegyző és ………………………………pénzügyi osztályvezető 
ellenjegyzésével 
továbbá 
Etyek Nagyközség Önkormányzata, székhelye: 2091 Etyek, Körpince köz 4. (számlaszám: 
12001008-00138460-00100003) képviselője: Zólyomi Tamás polgármester - Dr. Ivanyik 
Andrea jegyző és ………………………………pénzügyi osztályvezető ellenjegyzésével; 
valamint 
Páty Község Önkormányzata, székhely, 2071 Páty, Kossuth utca 83. (számlaszám: 
11742001-15390235) képviselője: Székely László polgármester - Dr. Hekman Tibor jegyző 
és ………………………pénzügyi osztályvezető  ellenjegyzésével 
 

a továbbiakban bármelyikük: „Önkormányzat”, a szerződő felek együttesen 
„Önkormányzatok”, az alábbi feltételek szerint:  
 
 

I. Előzmények 

 
1) Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5.§.(1) bekezdés c) 

pontja alapján a települési önkormányzat egészségügyi alapellátás körében gondoskodik 
az alapellátáshoz kapcsolódó, háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyelet ellátásáról 
(továbbiakban: központi orvosi ügyelet). 

2) Az Önkormányzatok érdekeltek abban, hogy a kötelezően ellátandó feladataikat 
költséghatékony módon, optimális erőforrás felhasználása mellett, szakmai 
együttműködés keretein belül lássák el. 

3) A fentiek alapján Önkormányzatok megállapítják, hogy a központi orvosi ügyelet (ide 
értve a gyermekorvosi ügyeletet is) biztosításával kapcsolatos céljaik összhangban 
állnak, erre tekintettel az alábbi feltételek szerint együttműködnek a központi orvosi 
ügyelet feltételeinek meghatározása és annak biztosítása során.  

 

II. Együttműködés célja 
 

Az együttműködés célja a központi orvosi ügyelet ellátás biztosítása, lehetőség szerint az 
Önkormányzatok feladatellátással kapcsolatban felmerülő költségeinek csökkentése.  
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III. Az együttműködés tartalma 
 
Az Önkormányzatok az Együttműködési Megállapodás II. pontjában meghatározott cél 
érdekében jóhiszeműen együttműködnek egymással, ennek keretében minden szükséges 
döntést meghoznak, illetve intézkedést megtesznek azért, hogy az ott meghatározott cél 
megvalósuljon.  

 

IV. Közbeszerzési eljárás 
 

1) Az Önkormányzatok jelen Együttműködési Megállapodás időtartama alatt közös 
ajánlatkérőként közbeszerzést ír  ki a központi orvosi ügyeleti ellátás biztosítása 
tárgyában. 

2) A közbeszerzés műszaki leírása alapján: a nyertes ajánlattevő köteles a sürgősségi 
betegellátással kapcsolatos feladatokat minden naptári napon (beleértve heti 
pihenőnapokat,  munkaszüneti napokat, ünnepnapokat) teljes 24 órában ellátni az 
alábbiak szerint: 

• Biatorbágy településen: 24 órás orvosi ügyelet (beleértve heti 
pihenőnapokat, munkaszüneti napokat, ünnepnapokat), 

• Etyek településen:  
o orvosi ügyelet ellátása heti pihenőnapok, munkaszüneti napok, 

ünnepnapok alkalmával 24 órás orvosi ügyelet 
o orvosi ügyelet ellátása egyéb napokon 16.00 órától másnap reggel 

08.00 óráig, 
• Herceghalom településen: 24 órás orvosi ügyelet (beleértve heti 

pihenőnapokat, munkaszüneti napokat, ünnepnapokat). 
• Páty településen: 24 órás orvosi ügyelet (beleértve heti pihenőnapokat, 

munkaszüneti napokat, ünnepnapokat)  
3) A nyertes ajánlattevőnek 2051 Biatorbágy, Mester u. 2. cím alatt ügyeleti szolgálati 

helyet kell fenntartania, úgy hogy az ügyeleti helyiségeket külön szerződés alapján 
térítésmentesen bocsátja ajánlatkérő nyertes ajánlattevő rendelkezésére azzal, hogy az 
ügyeleti helyiségek használatából adódó rezsiköltséget nyertes ajánlattevő köteles 
ajánlatkérő részére megtéríteni. A nyertes ajánlattevőnek biztosítani kell 1 ügyeletes 
orvos, 1 a 60/2003. (X.20) ESzCsM rendeletben és a 4/2000. (II.25) EüM rendeletben 
meghatározottaknak megfelelően ügyeletes szakdolgozó, 1 mentőápoló, 1 
gépjárművezető és 1 fő mentőtiszt alkalmazását. Egy szakember csak egy pozíciót 
tölthet be, kivéve ha a gépjárművezető rendelkezik mentőápolói végzettséggel is. A 
nyertes ajánlattevőnek biztosítania kell a teljesítés helyszínén 1 db ügyeleti – a kivonuló 
személyzet és eszközök szállítására alkalmas, megkülönböztetett jelzésekkel ellátott – 
gépkocsit. 

4) A központi orvosi ügyeletre vonatkozó közös közbeszerzést az Önkormányzatok, mint 
közös ajánlatkérők együttesen, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 
továbbiakban: Kbt.) rendelkezései szerint folytatják le.  
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5) Az önkormányzatok felhatalmazzák Biatorbágy Város Önkormányzatát, mint Gesztort a 
közös közbeszerzési eljárás lefolytatására.  

6) A közbeszerzési eljárást Biatorbágy Város Önkormányzatának hatályos közbeszerzési 
szabályzata alapján folytatják le.  

7) A közbeszerzési eljárás bármely szakaszában, illetve a Bíráló Bizottsági ülésen 
véleményezési joggal a társult önkormányzatok polgármesterei, illetve a képviseletükkel 
megbízott képviselői részt vehetnek. 

8) A közbeszerzési eljárás mindenkori költségeit az önkormányzatok egymás között 
egyenlően osszák meg.  

 
 

V. Kötelezettségvállalás 
 

1) Az önkormányzatok kötelezik magukat arra, hogy a közbeszerzési eljárás kiírását 
megelőző év december 31-ei állapotának megfelelő települési lakónépesség arányában 
megosztják a szolgáltatás ügyeleti szolgáltatási díját. Az ügyeleti szolgáltatási díj 
összegét településekre megbontva az 1. számú melléklet tartalmazza. A melléklet 
tartalma a közbeszerzési eljárás eredményének függvényében módosul.  

2) Az önkormányzatok kötelezik magukat arra, hogy a 2051 Biatorbágy, Mester utca 2. 
szám alatti orvosi ügyelet helyiségeiként szolgáló épületrész karbantartásáért közösen 
felelnek. A szükséges karbantartási munkákat az ingatlan tulajdonos Gesztor 
önkormányzat végzi el. A települési önkormányzatok épületkarbantartási díjat fizetnek 
a Gesztor önkormányzat számára. A karbantartási díj összegét az 1. számú melléklet 
tartalmazza. A karbantartási díj összegét a Gesztor önkormányzat évente maximum az 
infláció mértékével növeli, melyről előzetesen, írásban az önkormányzatokkal egyeztet.   

3) A központi orvosi ügyelet rezsiköltsége az ügyeleti szolgáltatási díjába nem kerül 
beszámításra.  A rezsiköltség lakosságszám és az ügyeleti óraszám figyelembevételével 
került kiszámításra a karbantartási díjjal együtt. Az önkormányzatok rezsiköltségét az 1. 
számú melléklet tartalmazza.  

4) Az önkormányzatok kötelezik magukat arra, hogy megbízási díjat fizetnek a 
szolgáltatásért. Az megbízási díj a NEAK finanszírozás feletti, nyertes ajánlattevő által a 
közbeszerzési eljárásban megajánlott ár.. A megbízási díj lakosságszám arányosan 
kerül kiszámításra. Az önkormányzatok megbízási díját az 1. számú melléklet 
tartalmazza.   

5) Az Önkormányzatok kötelezik magukat arra, hogy jóhiszeműen a tőlük elvárható 
mértékben együttműködnek egymással és a lehető legteljesebb mértékben segítik a 
gesztort a közbeszerzési eljárással kapcsolatos feladataiban. Ennek alapján 
kötelezettséget vállalnak az eljárással kapcsolatos adatszolgáltatásra.    

6) Az önkormányzatok jelen nyilatkozat aláírásával felhatalmazzák a Gesztort a 
rendelkezésre bocsátott adatok kezelésére és szükség esetén azok továbbítására.  

 
VI. Az ellátásról 

1) Az ajánlat nyertese a szolgáltatást a tárgyára irányadó az alábbi speciális jogszabályi 
rendelkezések szerint nyújtja: 
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 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormanyzatairól 
 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről; 
 2015. evi CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról 
 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes 

kérdéseiről; 
 217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól 

szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról; 
 43/1999. (III. 3.) Korm. Rendelet az egészségügyi szolgáltatások 

Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól; 
 96/2003. (VII.15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának 

általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról; 
 4/2000. (II.25) EüM. rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 

tevékenységről;, 
 60/2003. (X.20.) ESZCSM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához 

 szükséges szakmai minimumfeltételekről; 
 47/2004. (V.11.) ESZCSM rendelet az egészségügyi ellátás folyamatos 

működtetésének egyes szervezési kérdéseiről; 
 4/2009. (III.17.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközökről. 

 
2) Az orvosi ügyelet címe: 2051 Biatorbágy, Mester u. 2. Egészségház földszinti 

szárnyrész. 
3) Az orvosi ügyelet ellátási kötelezettsége: Biatorbágy város, Etyek és Herceghalom és 

Páty községek teljes közigazgatási területe. 
4) A Gesztor önkormányzat vállalja, hogy az önkormányzati településeken az eddigiekben 

kialakult ellátási szinten és formában biztosítja a központi orvosi ügyelet ellátását. 
Az orvosi ügyelet költségeinek viselése: Az ügyeletet ellátó vállalkozás Biatorbágy és 
Herceghalom, Etyek  és Páty vonatkozásában a NEAKfinanszírozást maga igényli a 
Pest megyei valamint a Fejér megyei illetékességű Nemzeti Egészségbiztosítási 
Alapkezelőtől. 

5) Az épület karbantartási költségei a települések között tárgyév január 1-i lakónépesség 
számhoz viszonyítottan oszlanak meg. 

6) A létszám és költségmegosztás adatait az Együttműködési Megállapodás 1. számú 
melléklete tartalmazza. 

7) A létszám és költségmegosztásról szóló 1. számú mellékletek felülvizsgálatáról, az éves 
költségvetés elfogadásának időszakában, minden év január 31-ig az érintett 
önkormányzatok megállapodnak. 

8) A Gesztor önkormányzat minden hónap 10. napjáig számlát állít ki az 1. számú melléklet 
3., 4.  pontjaiban meghatározott költségekről és haladéktalanul megküldi az 
önkormányzatok számára. Az önkormányzatok a szabályosan kiállított számlák 
kézhezvételétől számított 15 napon kötelesek átutalással teljesíteni fizetési 
kötelezettségüket. 

9) Az 1. számú melléklet 4. pontjában foglalt költségek megfizetésére az önkormányzatok 
2019. augusztus 1. napjától kötelesek.  



……………………….......               ........……………………….. .................................................... 
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……………………………. 
Székely László 

Páty község polgármester 
 

10) Etyek község önkormányzata a NEAK finanszírozás havi összegét, számlájára 
érkezésétől számított 5 napon belül, a Gesztor önkormányzat részére banki utalással 
megküldi az UniCredit Banknál 64500058-10000018 számon vezetett számlaszámra. 

11) Az önkormányzatok által vállalt pénzügyi hozzájárulás átutalásának elmaradása esetén 
– egyszeri írásbeli felszólításban megjelölt póthatáridő elmulasztását követően – a 
Gesztor önkormányzat azonnali beszedési megbízás benyújtására jogosult. 

12) A Központi orvosi ügyelet működtetője:  Biatorbágy Város Önkormányzata. 
13) Az ügyeletet ellátó egészségügyi vállalkozás közbeszerzési eljárás keretében kerül 

kiválasztásra, mely közbeszerzés kiírására, lebonyolítására a Gesztor önkormányzat 
jogosult. 

14) A közbeszerzési eljárás eredményeként a feladat ellátására ajánlatot benyújtók közül a 
nyertes ajánlattevő kiválasztása a Gesztor Önkormányzat közbeszerzési szabályzatában 
foglaltak szerint történik. A nyertes ajánlattevő kiválasztásában, véleményezési joggal, 
társult önkormányzatok polgármesterei, illetve a képviseletükkel megbízott képviselői 
részt vehetnek. 

15) Az ügyelet működtetésével kapcsolatos adminisztratív, koordináló feladatokat, a 
rendszeres és folyamatos kapcsolattartást a Gesztor önkormányzat Polgármesteri 
Hivatala látja el, költségmentesen. 

 

VII. A szerződés hatálya, megszűnése 

 

1) Jelen szerződés 2019. június 1. napjával lép hatályba és határozatlan időre szól.  
2) Jelen szerződés megszűnik a felek közös megegyezése, bármelyik fél rendes vagy 

azonnali hatályú rendkívüli felmondása alapján. 
3) Bármelyik fél jogosult a szerződést 3 hónapos felmondási idővel a többi félhez intézett 

írásbeli nyilatkozattal felmondani. 
4) Bármelyik fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik 

fél jelen szerződésből eredő lényeges kötelezettségeit súlyosan megsérti.  
 

VIII. Záró rendelkezések 
 

1) A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, 
valamint a hatályos jogszabályok, szakmai előírások rendelkezései az irányadóak. Az 
önkormányzatok megállapodnak abban, hogy jogvita esetén a bírósági eljárást 
megelőzően kötelező egyeztető tárgyalást tartanak, amelyről jegyzőkönyvet vesznek fel. 
Amennyiben az egyeztető tárgyalás nem vezet eredményre, úgy a peres eljárásra a 
Budaörs Járási Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.  

2) Az együttműködési megállapodást Biatorbágy Város Önkormányzata 114/2019.(V.30.) 
számú határozatával, Herceghalom Község Önkormányzata 672019.(IV.29.) számú 
határozatával, Etyek Község Önkormányzata 111/2019.(IV.17.) számú határozatával, 
Páty község önkormányzata 56./ 2019.(II.27.) számú, majd annak módosítását   
Biatorbágy Város Önkormányzata ……./2022 számú határozatával, Herceghalom 
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Székely László 

Páty község polgármester 
 

Község Önkormányzata …………/2022 számú határozatával, Etyek Község 
Önkormányzata …./2022 számú határozatával, Páty község önkormányzata 
………………../ 2022 számú határozatával  jóváhagyta, melyekben felhatalmazással 
élve a polgármesterek azt, mint önkormányzati akarattal teljességgel megegyezőt 
kézjegyükkel ellátták. A felek jelen megállapodást - elolvasás és értelmezés után - 
helybenhagyólag aláírták és azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el. 

1. Kelt:  Biatorbágy, 2022. …………hó……napszámú melléklet 
 

Költségmegosztás 
 
 

1. 2021.12.31-i lakónépességi adatok: 
 

Biatorbágy:    15 058 fő 
Etyek:        4878fő 
Herceghalom:     2773 fő 
Páty:                                8312 fő 

 
 
2. Lakosság- és óraszám arányosan felosztandó megbízási díja:  

 
2022. június 1 és 2024. május 31. között Biatorbágy, Etyek, Herceghalom 
és Páty településekre vonatkozóan 5 470 000.- Ft/hónap(az ügyeleti 
szolgáltatási díj áll a NEAK-finanszírozás összegéből és az  önkormányzatok által 
fizetett megbízási díj összegéből ) 
 

3. Önkormányzatok havi költsége – megbízási díja - összesen (NEAK-
finanszírozás nélkül): 

 
2022. június 1. és 2024. május 31. között:  

 
BIATORBÁGY: 2 755 174.- Ft/hó24 órás orvosi ügyeleti ellátás 

 
ETYEK: 686 594 .- Ft/hó 
munkanapokon 16 órától másnap reggel 8 óráig, pihenő-, ünnep- és munkaszüneti napokon 
24 órában 
 
HERCEGHALOM: 507 378.- Ft/hó 
24 órás orvosi ügyeleti ellátás 

 
PÁTY: 1 520 853.-Ft/hó 
24 órás orvosi ügyeleti ellátás 
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4. Épület karbantartási  díja: (üzelemtetés és rezsiköltségek)  

 
 
 

Biatorbágy:  49.786.- +Áfa/hó ( 63.228.-ft/hó)  
          

Etyek:  16.128.-+Áfa/hó (20.483.-ft/hó) 
     

Herceghalom: 9.168.-+Áfa/hó (11.643.-ft/hó) 
              
Páty:  27.482.-+Áfa/hó (34.902.-ft/hó) 

                          
 

5. Közbeszerzési eljárás díja: 519.025.- forint /település 

Összesen: 2.076.100.- forint, ami az alábbi tételekből tevődik össze: 

1. EKR rendszerhasználati díj: (az elektronikus közbeszerzési rendszer 
fenntartásával és működtetésével kapcsolatos szabályokról 40/2017. (XII. 27.) MvM 
rendelet 1/A § (1) bekezdése alapján: 40.000.-+Áfa, azaz  50.800.- forint 

2. Hirdetmény ellenőrzési díj (a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények 
feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények 
mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről 
szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 13.§.(2) a) pontja alapján: 160.000.- forint 
 
3. Tájékoztatás az eljárás eredményéről (a közbeszerzési és tervpályázati 
hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a 
hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai 
összegezésről szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 13.§.(2) d) pontja alapján:: 
100.000.- forint 
 
4. Közbeszerzési tanácsadó cég megbízási díja: (Az EQUIS VIRIS Kft-vel 2022. 
02.14. napján kelt megbízási szerződés alapján) 1.390.000.-+Áfa, azaz 1.765.300.- 
forint. 
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