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Tárgy: Javaslat az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.-vel Nagytarcsa Község 

Önkormányzata nevében megkötött önkormányzatok közötti háziorvosi és házi 

gyermekorvosi ügyelet ellátására vonatkozó megállapodásban foglaltak 

jóváhagyására  

 

Előterjesztő: Gulyás Tamás István polgármester 

 

Előterjesztés előkészítője: dr. Kuji Eszter jogi referens 

 

Törvényességi szempontból ellenjegyezte: Kavaleczné Dr. Komolai Edina jegyző 

 

Melléklet: H/5303-9/2022. iktatószámú Megállapodás Háziorvosi és házi gyermekorvosi 

ügyelet ellátására 

 

A napirendet nyilvános ülésen lehet tárgyalni. 

 

A döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. október 06. napján 249/2022.(X. 

06.) Képviselő-testületi határozatában arról hozott döntést, hogy elfogadja az előterjesztés 6. 

számú mellékletét képező Háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyelet ellátására vonatkozó 

Megállapodásban foglaltakat.  

 

Ezzel egyidejűleg Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazta a 

polgármestert, hogy az előterjesztés 6. számú mellékletét képező Háziorvosi és házi 

gyermekorvosi ügyelet ellátására vonatkozó Megállapodást aláírja. A Képviselő-testület 

továbbá határozott arról, hogy Nagytarcsa Község Önkormányzata a 2022. november, 

december hónapokra járó szolgáltatási díj fedezetét az Önkormányzat tárgyévi általános 

tartaléka terhére biztosítja. 

 

A Képviselő-testületi határozatba foglaltak felelőseként a Polgármester, határidőként 2022. 

október 31. napja került megjelölésre. 

 

Gulyás Tamás István polgármester az Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató 

Közhasznú Nonprofit Kft.-vel, mint szolgáltatóval a „Megállapodás Háziorvosi és házi 

gyermekorvosi ügyelet ellátására” dokumentumot (a továbbiakban: Megállapodás) 2022. 

október 28. napján aláírta, azonban annak adattartalma nem egyezik a fentiekben hivatkozott 

előterjesztés 6. számú mellékletét képező Háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyelet ellátására 

vonatkozó Megállapodásban foglaltakkal. 

 

Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 8/2022. (VII.25.) önkormányzati rendelete értelmében: 

25. § (6) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, a 42. §-ban 

meghatározott ügyek kivételével dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, 

halaszthatatlan, a képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben. 

 

Fentiekre tekintettel a tárgyi ügyben az alábbiakról tájékoztatom a T. Képviselő-testületet: 

A 2022. október 28. napján kiadmányozott Megállapodás 8. pontja értelmében Megrendelők 

vállalják a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) finanszírozás kiegészítéseként, 

hogy a Feladat ellátási szerződés 8. pontjában foglalt rendelkezésektől eltérően 2023. január 

1. napjától kezdődő időszakra havi 60 Ft/ fő összegű többletfinanszírozást biztosítanak az 

ellátással érintett lakosságszám alapulvételével.  

 

E rendelkezésre figyelemmel a Megállapodás 12. pontja a következőket tartalmazza: 

„12. Nagytarcsa Község Önkormányzata Megrendelő által 2023. január 1. napjától 

havonta   megfizetésre kerülő szolgáltatási díj összege 383.760 Ft + áfa.” 

 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a Megállapodás tartalmáról szóló fenti utólagos 

tájékoztatást elfogadni szíveskedjen, különös tekintettel arra, hogy az aláírt Megállapodásban 

foglaltak 2023. január 1. napjától Nagytarcsa Község Önkormányzatának költségvetését 

érintik. A 2023. évi költségvetés tervezésekor a Megállapodásba foglalt szolgáltatási díj 

fedezetét szükséges figyelembe venni. 
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 

 

Nagytarcsa, 2022. november 16. 

 

                                                                                Gulyás Tamás István s.k. 

                                                                                           polgármester  

 

 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének .…/2022. (XI. 28.) sz. 

határozata 

 

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy utólag 

jóváhagyja Gulyás Tamás István polgármester által az Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi 

Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.-vel, mint szolgáltatóval 2022. október 28. napján 

megkötött „Megállapodás Háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyelet ellátására” vonatkozó 

megállapodást. A 2023. évi költségvetés tervezésekor a Megállapodásba foglalt szolgáltatási 

díj fedezetét figyelembe veszi. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester  


