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Sárbogárd Város Polgármestere 

Sárbogárd, Hősök tere 2. 

 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S  

 

 

Tárgy: Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. kérelme 

szolgáltatási díj módosítására  

 

 

Sárbogárd Város Önkormányzatát, Nagylók Község Önkormányzatát és Hantos Község 

Önkormányzatát az Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény és külön jogszabály 

alapján területi ellátási kötelezettség terheli felnőtt és gyermek központi háziorvosi ügyeleti 

feladatok ellátásra. 

Az ügyeleti feladatok ellátására nyílt közbeszerzési eljárást folytattunk le, melynek nyertese 

az Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. A Megbízási szerződés 

kötésére 2020. január 29-én került sor 36 hónap időtartamra. 

A Megbízott 2021. április 29-á-én megbízási szerződés módosítására tett javaslatot, melyben 

kéri, hogy a megbízási szerződés 11. pontjában szereplő szolgáltatási díj összege (4.405.000 

Ft+ áfa) kerüljön módosításra (4.950.382 Ft+ Áfa). A szerződés módosítását azzal indokolja, 

hogy az ügyeleti finanszírozás állami része, azaz a NEAK finanszírozás emelkedett, de ezzel 

egy időben az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvényi rendelkezésnek 

köszönhetően az állami egészségügyi szektorban dolgozó egészségügyi szakemberek bére 

központilag megemelésre került, ami az ügyeletben feladatot ellátó orvosok, ápolók ügyeleti 

óradíjainak emelkedését is eredményezi. 

Ahhoz, hogy az ügyeleti feladatot továbbra is zökkenőmentesen és megfelelő színvonalon 

lehessen ellátni azt javaslom, hogy az ügyeleti ellátásáért fizetendő szolgáltatási díj 

emeléséhez 2021. május 1-től   járuljon hozzá a képviselő-testület. 

   

 

Határozati javaslat:  

 

Sárbogárd Város Polgármestere Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozom: 

 

A felnőtt és gyermek háziorvosi ügyeleti feladatok zökkenőmentes ellátása érdekében a 2020. 

január 29-án megkötött Megbízási szerződés 11. pontjában foglalt szolgáltatási díj összegét 

módosítja 2021. május 1-től. 

A módosított tartalom: 

„11. A szerződő  felek a szerződés tárgyát képező Szolgáltatás megbízási díját 4.950.382 

Ft/hó+ÁFA, azaz négymillió-kilencszázötvenezer-háromszáznyolcvankettő forint/hó+ÁFA 

összegben állapítják meg, mely összeg tartalmazza a NEAK által biztosított támogatást 

valamint a NEAK finanszírozás feletti, Megbízó által fizetendő összeget. 

A megbízási díj a hatályos jogszabályok szerint ÁFA mentes. 

 

A döntésről értesítem az Országos Orvosi ügyelet Szolgáltató Nonprofit Kft. képviselőjét és a 

módosított megbízási szerződést írja alá. 
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A szolgáltatási díj emelését Sárbogárd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetésébe 

beépítem. 

 

  

Határidő:  2021. május 31. 

Felelős: polgármester 

 

Sárbogárd, 2021. május 10.  

 

 

 Dr. Sükösd Tamás 

 polgármester  


