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ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

szám:7/2020 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült: Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testület  
2020. július 6-ai 7:30 órai kezdettel megtartott nyílt rendkívüli 
üléséről 

Az ülés helye: Alsóörs Község Önkormányzati Hivatal tanácsterme 

Jelen vannak: Hebling Zsolt polgármester 
Ferenczy Gábor alpolgármester 
Gaál Dezső,  
dr. Bardóczi Miklós, 
dr. Bókáné Katona Tímea,  
Szalai Emese, 
Tóth Zoltán képviselők.  

Tanácskozási joggal meghívott: Báró Béla jegyző 

Napirend: 

1. Központi orvosi ügyelet közbeszerzési eljárás megindítása

Hebling Zsolt polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a Képviselő-testület tagjai 
közül 7 fő megjelent, az ülés határozatképes.  
Kéri áttekintésre a járvány helyzet idején hozott polgármesteri határozatokat, melyet következő testületi 
ülésen tárgyalnak. 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

70/2020. (VII.06.)  számú önkormányzati határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az alábbi napirendet: 

1. Központi orvosi ügyelet közbeszerzési eljárás megindítása

Határidő: Azonnal 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

1. napirend: Központi orvosi ügyelet közbeszerzési eljárás megindítása

Hebling Zsolt polgármester: 
Alsóörs, Balatonakarattya, Balatonalmádi, Balatonfőkajár, Balatonfűzfő, Balatonkenese, Csajág, 
Felsőörs, Királyszentistván, Küngös, Litér, Papkeszi települések önkormányzatai arról döntöttek, hogy 
2020. október 1. napjától 5 éves időtartamra vonatkozóan a központi háziorvosi ügyeleti ellátás 
biztosítása érdekében együttműködnek.  

                                                                                                    
                                                                                                      
me                                                                                                
                                                                                                        
                                                                                                  
                                                       . 

Az 5 éves időtartam valóban meglehetősen hosszúnak tekinthető, ugyanakkor a tervezéskor figyelembe 
kell venni a törvényi követelményt, azaz, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1)

 
bekezdés 4. pontja alapján a helyi közügyek, valamint a helyben 
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biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen az egészségügyi 
alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások. Tehát olyan kötelezően ellátandó 
közfeladat a közbeszerzés tárgya, amellyel kapcsolatosan az önkormányzat kötelezettsége a 
szolgáltatás nyújtása úgy, hogy az biztonságos és zavartalan legyen. Ez tehát egy olyan jogszabályból 
folyó adottság, amelynek következtében egy biztonságos, folyamatos szolgáltatást ír elő a jogalkotó, 
ugyanakkor ez hosszú távú tervezést igénylő feladat, amely időtartam a költségvetésben is megjelenik, 
azaz a tervezhetőség követelménye is indokolja a hosszú időtartamot. 
 
Az önkormányzatok közötti együttműködés körében: 
 

1.  a külső szolgáltató kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás megindítására és 
lebonyolítására az érintett önkormányzatok megállapodást kötnek, amelyben Balatonalmádi 
Város Önkormányzatát bízzák meg a közbeszerzési feladatok ellátásával és a vonatkozó 
közbeszerzési-ajánlati felhívást jóváhagyják; 

2. a közbeszerzési eljárást olyan tartalommal készíti elő, amely alapján együttműködő 
települések háziorvosai nem kötelesek részt venni a külső szolgáltató által szervezett 
ügyeleti feladatok ellátásában; 

3.  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 aránya;  

4. legkésőbb a közbeszerzési eljárás megindításáig - az önkormányzatok költségvetésében - 
biztosítja az indikatív ajánlat alapján megállapított becsült összegre figyelemmel a központi 
orvosi ügyeleti feladat ellátásáért az állami forrással nem fedezett részt; 

5. a közbeszerzési eljárás körében felmerült költséget az önkormányzatok közösen, a 
lakosságszámuk arányában vállalják. 

 
A 133/2020. (V.28.) önkormányzati határozat végrehajtása érdekében, a közbeszerzésekről szóló 2015. 
évi CXLIII. törvény 28. § (2) bekezdés a) pontjának megfelelően az eljárás minél pontosabb 
előkészítése, becsült érték meghatározása érdekében indikatív ajánlatok kerültek bekérésre a csatolt 
indikatív ajánlati felhívások kiküldésével. Az ajánlati felhívás kiküldésének célja a gondos előkészítési 
szándékon túl a közbeszerzési eljárás alapján kötendő feladat-átvállalási szerződés becsült értékének, 
és annak figyelembe vételével a szükséges fedezetének meghatározása, másrészt a közbeszerzési 
eljárásrend, eljárás fajtájának meghatározása.   
A beérkezett indikatív ajánlatok alapján a központi orvosi ügyeleti feladat ellátásáért - az állami forrással 
nem fedezett - tervezett működési kiadásokra az ellátott településeknek szükséges a továbbiakban is 
hozzájárulást fizetni.  
 
Az önkormányzati hozzájárulás becsült összegét 489.128,-Ft összeget a 2020. évi költségvetésében, a 

becsült értékre figyelemmel a 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 évi költségvetésében is tervezi és 

biztosítja. 

Hebling Zsolt polgármester: 
5 évre meg lenne oldva az ügyeleti rendszert. Saját vagy külső orvosokkal lenne megoldva. Először 
Balatonfűzfő jelezte, hogy kiválik a rendszerből. Tájékoztatja a testületet, hogy Balatonfűzfőn új 
választások lesznek, viszont ez az anyag Fűzfővel is számolt. 
Az indikatív ajánlat magasabb. A központi ügyeletet ellátni kívánó cég, 3 M ember központi ügyeletét 
szervezi meg. Úgy véli, hogy jó szívvel adhatjuk át ennek a feladatát.  
 
Dr. Bardóczi Miklós képviselő: Többször tárgyalta a testület a központi ügyelet rendszerét. A 
közreműködő orvoskar nyomására történtek változások. Balatonfűzfő kilépett, így a közbeszerzésről 
lecsúsztak.  
Megbízható cégről van szó, nagyon jó háttérrel, kommunikatívak. A balatonfűzfői kollégák már nem 
kívánnak ügyelni. Október 1-jétől nem lesz kötelező a részvétel.  
Saját részéről is örül ennek, ez nem egy örömteli munka, hisz a 38 évből 42 évet dolgozott az ügyeleti 
idők beszámításával. A központi ügyelet megoldott, a részvétel nem kötelező. 
A mechanizmus  hívószámok ugyanaz marad.  
A feladat-ellátási szerződését kívánja módosítani, azzal hogy kihúzásra kerüljön, hogy az ügyeleti 
ellátást köteles ellátni. Illetve hogy a részvétel nem kötelező. 
 
Hebling Zsolt polgármester kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel. 
Tóth Zoltán képviselő kérdezi, hogy kik vesznek részt? 
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Dr. Bardóczi Miklós képviselő: vannak olyan kollégák, akik ebből élnek, ezt látják el. Akár Somogy 
megyéből, de igazából bárhonnak hoznak el kollégákat. A mozgó intenzív osztályt is ők látják el.  
Megbízható cégnek ítéli meg.  
Ferenczy Gábor alpolgármester: nehéz helyzetbe kerültünk volna, de ezzel így megoldottá válik az 
ügyeleti rendszer.  
Dr. Bardóczi Miklós képviselő: Jelenleg 12-en látják el a 31 napos hónapot, nyáron dupla ügyelet van. 

További kérdés, észrevétel nem lévén az polgármester kéri, hogy szavazzanak. 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

71/2020.(VII.06.) számú önkormányzati határozat 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. úgy határoz, hogy a központi orvosi ügyelet szolgáltatás közbeszerzési eljárás lefolytatására

vonatkozó együttműködési megállapodást és a közbeszerzési műszaki leírást a határozattal jóváhagyja 

és a központi orvosi ügyeleti szolgáltatás közbeszerzési eljárásának lefolytatásához szükséges 

valamennyi jognyilatkozatot és kötelezettségvállalást – különösen az együttműködési megállapodást – 

aláírja, 

2. úgy határoz, hogy a központi orvosi ügyeleti ellátás közös ellátására vonatkozó együttműködési

megállapodást, a határozatot jóváhagyja és vállalja, hogy a központi orvosi ügyeleti feladat ellátásáért 

állami forrással nem fedezett, tervezett működési kiadásokra havonta a Magyar Államkincstár által 

alkalmazott 2019. január 1. napján érvényes lakosságszám figyelembe vételével kiszámított 

hozzájárulást megfizeti. 

3.   vállalja, hogy biztosítja az 1. pont szerint kiírásra kerülő közbeszerzési eljárás becsült értéke 

alapján költségvetésében a 2. pontban hivatkozott önkormányzati hozzájárulás becsült összegét 

489.128,-Ft összeget a 2020. évi költségvetésében, a becsült értékre figyelemmel a 2021, 2022, 2023, 

2024, 2025 évi költségvetésében is tervezi és biztosítja. 

4. megvizsgálta a közbeszerzési előkészítő anyagban foglaltakat és úgy dönt, hogy a

„Balatonalmádi, Alsóörs, Balatonakarattya, Balatonfőkajár, Balatonfűzfő, Balatonkenese, Csajág, 

Felsőörs, Királyszentistván, Küngös, Litér, Papkeszi önkormányzatok ellátási kötelezettségébe tartozó 

központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás ellátása” címen - a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény (Kbt.) 21. § (2) bekezdése alapján a Kbt. Harmadik része szerinti, 112. § (1) bekezdés b) 

pontban meghatározott szabályok szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indít, uniós hirdetményminta 

alkalmazásával. 

5.  tudomásul veszi, hogy a központi orvosi ügyeleti szolgálat működési engedélyének jogosultja 

nyertes ajánlattevő lesz, aki közvetlenül köt finanszírozási szerződést a központi orvosi ügyeleti 

feladatok ellátására a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel. 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 
Hivatali felelős: Báró Béla jegyző 
Határidő: megállapodások aláírása és közbeszerzési eljárás megindítása 2020. július 8.  

Hebling Zsolt polgármester megköszöni a részvételt és a Képviselő-testületi ülést 8:00 órakor bezárja. 

k.m.f. 


