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Tisztelt Képviselő-testület!

Várpalota Kistérség Többcélú Társulása (a továbbiakban: Társulás) Társulási  Tanácsa 2013.
október 03. napi ülésén meghozott,  24/2013. (X. 03.) határozatában azt javasolta a képviselő-
testületeknek, hogy a központi háziorvosi ügyelet feladatának ellátásához a 2013. november 01.
és 2014. május 31. közötti időszakra vonatkozóan 18,77 Ft/hó/fő összeggel járuljanak hozzá. A
javasolt,  emelt összeget minden képviselő-testület  elfogadta,  ennek alapján a Társulás 2013.
november 01. napján a vállalkozói díj megemelt összegéről megállapodást kötött a központi
háziorvosi ügyelet feladatát ellátó General Medicina Kft-vel (a továbbiakban: Szolgáltató). A
megállapodás szerint a Társulás 2013. november 01. napjától 2014. május 31. napjáig 777.022.-
Ft/hó összeggel járult hozzá a feladat ellátásához.

A  Társulási  Tanács  a  hozzájárulás  összegének  felülvizsgálatára  az  alábbiak  szerint  tűzött
határidőt:  „A  hozzájárulás  összegének  felülvizsgálatát  az  egészségügyi  szolgáltatások
Egészségbiztosítási  Alapból  történő  finanszírozásának  részletes  szabályairól  szóló  43/1999.
(III. 3.) Kormányrendelet megjelenését, a finanszírozás szabályainak ismertté válását követően
haladéktalanul el kell végezni.” A felülvizsgálatot a Kormányrendelet megjelenését követően,
illetve, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által (a továbbiakban: OEP) a Szolgáltatónak
megküldött  szerződés-tervezetben  szereplő  lakosságszám-adatok  ismeretében  elvégezték.  A
hivatkozott Kormányrendelet 2014. február 25. napi hatállyal az alábbiak szerint módosult:

„19. § (1)154 Az OEP az ügyeleti szolgáltatás finanszírozására szerződést köt a területileg
illetékes  önkormányzattal  vagy  egészségügyi  intézményével,  illetve  azzal,  akivel  az
önkormányzat feladat átadási/átvállalási szerződést kötött.
(2)155 Az (1) bekezdés szerinti szolgáltató az ellátási területéhez tartozó háziorvosi szolgálatok háziorvosi 
ellátásra szóló szerződés szerinti összlakosságszáma alapján jogosult az ügyeleti ellátás díjazására.
(3)156 A díjazás alapösszege 42 Ft/fő, amely a fenntartó települési önkormányzat illetékességi 
területéhez tartozó lakosságszám alapján az alábbiak szerint változik:
a)157

b)158 a díjazás az alapösszegnek a lakosságszám alapján számított
ba)159 2,1 területi szorzóval megemelt mértéke a 3000 alatti lakosságszámú,
bb)160 1,7 területi szorzóval megemelt mértéke a 3 001–20 000 közötti lakosságszámú,
bc)161 1,5 területi szorzóval megemelt mértéke a 20 001–40 000 közötti lakosságszámú,
bd) 1,3 területi szorzóval megemelt mértéke a 40 001–80 000 közötti lakosságszámú
települési önkormányzatok esetében;
c) (…)
(4)163 Amennyiben a (3) bekezdés ba)–bc) pontja szerinti település esetében a háziorvosi feladatok 
munkaidőn kívüli ellátása központi ügyelet útján történik, az ügyeleti szolgálatot működtető 
egészségügyi szolgáltató a ba)–bb) pont szerinti esetben 30%-kal, a bc) pont szerinti esetben 20%-kal 
megemelt ügyeleti díjra jogosult. Amennyiben a központi ügyeleti szolgálatot működtető egészségügyi 
szolgáltató a sürgősségi betegellátó osztályt működtető szolgáltatóval és a mentést végző egészségügyi 
szolgáltatóval kötött megállapodás szerint ügyeleti időben közös diszpécser szolgálatot tart fenn, 
további 10%-kal megemelt ügyeleti díjazásra jogosult.”

A Szolgáltatóval  kötött  vállalkozási  szerződés (továbbiakban:  Szerződés) 1.  pontja  rögzíti  a
szolgáltatás díjának fedezetét:

„A szolgáltatás  díjának fedezetéül  a  43/1999.  (III.  03.)  Kormányrendelet  alapján  a
vállalkozó által az OEP-pel kötött szerződésben a Központi Orvosi Ügyelet ellátására
biztosított  támogatás  összege  szolgál,  melyet  vállalkozó  közvetlenül  igényel  meg  az
OEP-től.
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Amennyiben ez az összeg nem fedezi az ajánlati árat, az OEP által finanszírozottakon
felül esetlegesen felmerülő összeget a megrendelő biztosítja a szolgáltatással érintett
önkormányzatok  költségvetéséből,  a  2012.  évre  vonatkozóan  maximum  20.-Ft/fő/hó
erejéig.”

A Szerződés 1.2. pontja tartalmazza a szerződés módosítására vonatkozó előírásokat: 

„1.2.  Szerződő  felek  megállapodnak,  hogy  minden  tárgyév  január  1-jei  hatállyal
közösen, írásban módosítani jogosultak a vállalkozói díj összegét a KSH által az adott
évben közzétett infláció mértékével.”

Az infláció 2013. évi mértéke: 1,7%.

Mindezekből következik, hogy a központi háziorvosi ügyelet ellátásának fedezetéül elsősorban
-  és  a  megkötött  vállalkozási  szerződés  szerint  is  -   az  OEP finanszírozás  szolgál.  Ez  a
szerződés szerinti vállalkozói díj. Ennek összege a mindenkori inflációval emelhető.

A Szolgáltató 2012. május 01. napi hatállyal, határozatlan időre együttműködési megállapodást
(a  továbbiakban:  Együttműködési  megállapodás)  kötött  az  Országos  Mentőszolgálattal  a
központi  ügyelet  diszpécserszolgálatának  ellátására.  A feladat  ilyen  formában  való  ellátása
esetére  a  Kormányrendelet  19.  §  (4)  bekezdése  biztosítja  az  OEP finanszírozás  +10%-kal
történő  emelését.  Az  Együttműködési  megállapodás  3.1.  pontjában  a
mentésirányítási/diszpécserszolgálati  feladatok ellátásáért  fizetendő szolgáltatási  díjat  a felek
275.000.-Ft-ban határozták meg.

A  Szolgáltató  2014.  május  22.  napján  küldte  meg  a  Társuláshoz  az  Országos
Egészségbiztosítási Pénztárral a finanszírozás tárgyában megkötött  szerződését, amelyben az
OEP közölte a 2014. évre vonatkozóan a finanszírozásnál figyelembe vett lakosságszámokat.

Mindezek figyelembevételével végeztük el az alábbi számításokat a Kormányrendelet 19. §-
ának rendelkezéseiből kiindulva: 

Várpalota: 20.845 fő x 42 x 1,5 x 1,2 = 1.575.882
Berhida:   6.072 fő x 42 x 1,7 x 1,3 =    563.603.04
Pétfürdő:   4.866 fő x 42 x 1,7 x 1,3 =    451.662.12
Öskü:   2.266 fő x 42 x 2,1 x 1,3 =    259.819.56
Ősi:   2.112 fő x 42 x 2,1 x 1,3 =    242.161.92
Tés:      816 fő x 42 x 2,1 x 1,3 =      93.562.56
Jásd:      742 fő x 42 x 2,1 x 1,3 =      85.077.72
Sóly:      483 fő x 42 x 2,1 x 1,3 =    55.380.78
Hajmáskér:   3.097 fő x 42 x 1,7 x 1,3 =    287.463.54

Mindösszesen: 41.299 főre: 3.614.613,24.-Ft, ehhez jön még az OMSZ-el a diszpécserszolgálat
ellátására kötött Együttműködési megállapodás alapján 10%, vagyis: havonta 3.976.074,564.-Ft
összegű  finanszírozást  kap  a  Szolgáltató  az  államtól.  Ebből  díjként  275.000.-Ft-ot  fizet  ki
havonta az OMSZ-nek.

Fentiek alapján a központi háziorvosi ügyelet önkormányzati hozzájárulásának számítása:
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Vállalkozói díj/hó OEP
finanszírozás/hó

Finanszírozandó
különbség/hó

Hozzájárulás /
hó/fő

4.300.666 x 1,7% 
(inflációval 
emelve)=4.373.777.

3.976.075-
275.000=

3.701.075.

672.702. 16,29

A havi hozzájárulás összege a számítás szerint a 2014. május 31. napjáig fizetett  összegnél
(18,77.-Ft)  kevesebbre  jött  ki,  aminek  oka  a  lakosságszám  szerinti  állami  finanszírozás
növekedése  (40.-Ft  helyett  42.-Ft),  illetve,  a  kisebb mértékű  inflációs  emelkedés  (a  tavalyi
évben 4,2%-os inflációval számolhattunk).

Külön megkértük az előkészítés során a Szolgáltató írásbeli  javaslatát,  amellyel  nem élt.  A
Társulási Tanács, illetve, az azt előkészítő Jegyzői Kollégium ülésén a Szolgáltató képviselője
jelen  volt,  és  szorgalmazta  a  díj  megtartását,  illetve,  emelését  a  minőségi  munka
fenntarthatóságára hivatkozva.

A Társulási Tanács 2014. július 04. napján megtartott ülésén meghozott,  20/2014. (VII. 04.)
határozatával  azt  javasolta  a  képviselő-testületeknek,  hogy  a  2014.  évben  is,  illetve,  2015.
június 01. napjáig, a következő felülvizsgálatig továbbra is a 18,77.-Ft/fő/hó összeget fizessék a
központi háziorvosi ügyelet feladat-ellátására. Mivel azonban ez több, mint a szerződés szerinti
számítással megkapott összeg, a különbözetet: 2,48.-Ft/fő/hó összeget más jogcímen, fejlesztési
támogatásként  adjunk át  a  Társuláson keresztül  a  General  Medicina  Kft.  részére,  amely  az
eszközpark  fejlesztésére,  gép-  műszer  beszerzésre  szolgál,  és  eszerint  kell  vele  elszámolni.
Javasolta  továbbá,  hogy  a  hozzájárulás  összege  2015.  június  hónapban,  a  lakosságszámok
ismeretében kerüljön újra felülvizsgálatra.

Kérem a  Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy az  előterjesztést  tárgyalja  meg  és  fogadja  el  a
Társulási Tanács javaslatát!

Várpalota, 2014. július 25.

  Talabér Márta
    polgármester
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Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testülete  határozati javaslat
 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.         

Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  2014.  augusztus  …..  napi  rendkívüli
ülésén a következő határozatot hozta:

…/2014. (VIII. …..) képviselő-testületi
h a t á r o z a t :

1) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a központi háziorvosi
ügyelet feladatának ellátásához 2014. június 01. napjától 2015. május 31. napjáig 16,29
Ft/hó/fő összeggel járul hozzá.

2) A  hozzájárulás  összegének  felülvizsgálatát  az  egészségügyi  szolgáltatások
Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.
Kormányrendelet  megjelenését,  a  finanszírozás  szabályainak  ismertté  válását  követően
haladéktalanul el kell végezni.

3) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 2014. május 31. napjáig fizetett hozzájárulás (18,77.-
Ft/fő/hó)  összeghez képest mutatkozó különbözetet:  2,48.-Ft/fő/hó összeget 2014. június
01. napjától 2015. május 31. napjáig fejlesztési támogatásként adja át a Társulás részére a
központi  háziorvosi  ügyeleti  feladat-ellátás  minőségének  megtartása  érdekében.  Ezt  a
támogatást kizárólag fejlesztésre, gép-, műszer- és eszköz-beszerzésre lehet felhasználni, és
eszerint kell vele elszámolni. Így az önkormányzati támogatás teljes összege 2014. június
01. napjától 2015. május 31. napjáig továbbra is 18,77.-Ft/fő/hó.

4) A  Képviselő-testület  felkéri  az  alpolgármestert,  hogy  a  döntésről  Várpalota  Kistérség
Többcélú Társulását (a továbbiakban: Társulás) értesítse, és felhatalmazza a Társulással a
finanszírozási megállapodás megkötésére, mely jelen határozat Mellékletét képezi.

Határidő: az 1) és 3) pontokra: folyamatos
 a 4) pontra: azonnal

Felelős:    Katona Csaba alpolgármester
Végrehajtásban közreműködik: dr. Szivák-Döbörhegyi Csilla jogi előadó

Várpalota, 2014. augusztus …..

Talabér Márta dr. Ignácz Anita Éva
polgármester jegyző



Melléklet a képviselő-testület …./2014. (VIII. ….) határozatához:

M e g á l l a p o d á s 
módosítása

amely létrejött egyrészről:
Várpalota Város Önkormányzata (8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.,) képviseli: Katona Csaba
alpolgármester, a továbbiakban: Önkormányzat, 

másrészről:
Várpalota  Kistérség  Többcélú  Társulása (székhely:  Várpalota,  Gárdonyi  Géza  u.  39.,)  képviseli:
Talabér Márta a Társulási Tanács elnöke – a továbbiakban: Társulás

a továbbiakban együttesen: Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel:

1. Felek  megállapodnak,  hogy  a  közöttük  2013.  július  01.  napján  a  központi  háziorvosi  ügyelet
működtetési költségeihez való lakosságszám-arányos hozzájárulás tárgyában létrejött Megállapodás
4.) a.) pontját egyező akarattal az alábbiak szerint módosítják:

„ 4.) a.) Az Önkormányzat által fizetendő hozzájárulás mértéke 2014. június 01. és 2015. május
31.  közötti  időszakra  vonatkozóan 16,29  Ft/hó/fő,  emellett  az  Önkormányzat  vállalja,  hogy
2,48.-Ft/fő/hó  összeget  fejlesztési  hozzájárulásként  ad  át  a  Társulás  részére  a  központi
háziorvosi  ügyeleti  feladat-ellátás  minőségének  megtartása  érdekében.  A  fejlesztési
hozzájárulást kizárólag fejlesztésre, gép-, műszer- és eszköz-beszerzésre lehet felhasználni. Így
az önkormányzati támogatás teljes összege 2014. június 01. napjától 2015. május 31. napjáig
továbbra is 18,77.-Ft/fő/hó, mindösszesen: 390.585.-Ft/hó.”

2. A Megállapodás többi pontja változatlanul hatályban marad. A hozzájárulást jóváhagyó határozatok:

Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testülete: 
      Várpalota Kistérség Többcélú Társulása: 20/2014. (VII. 04.) Társulási Tanács határozat

Várpalota, 2013. augusztus ……

Várpalota Város Önkormányzata 
képviseletében: Ellenjegyző: Pénzügyi ellenjegyző: 

Katona Csaba             dr. Ignácz Anita Éva Szász Andrea
alpolgármester            jegyző         Pénzügyi Irodavezető

Várpalota Kistérség Többcélú 
Társulása képviseletében: Ellenjegyző: Pénzügyi ellenjegyző:

        Talabér Márta                            Sándor Tamás         Karika Péter
a Társulási Tanács elnöke                         Aljegyző         Számviteli ügyintéző
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