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Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2012. november 29-ei ülésére 

9. napirend: Javaslat a központi orvosi ügyelet működtetésére. 
Előadó: Tabányi Pál polgármester 
Készítette: dr. Visnyay Noémi aljegyző 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Maglód Város Önkormányzata 2011. január 1-től az International Ambulance Service Kft.-vel ( 1145 
Budapest Thököly út 165. I.5) megkötött vállalkozási szerződés alapján működteti a központi orvosi 
ügyeleti szolgálatot. A 2013.évi költségvetés drasztikus változása következtében azonban át kell 
gondolni, hogy a szerződésben vállalt és éves szinten az ügyeletre kifizetett összeget az önkormányzat 
2013-ban is be tudja e vállalni vagy a céggel kötött szerződésünket forráshiány miatt fel kell bontani.  

Éves szinten az International Ambulance Service Kft-nek az önkormányzat 50.400.000,- ft-ot fizet ki , 
ebből az OEP finanszírozás évi 14.000.000,- Ft, az önkormányzat saját forrása pedig   évi 
36.000.000,- Ft.  Ezen összeg előteremtése 2013. január 1-től kétségessé válik, ezért el kell 
gondolkodni azon, hogy ilyen pénzügyi környezetben és forráshiányos költségvetéssel milyen 
lehetőségeink vannak. 

Jelen helyzetben többféle választási lehetősége van az önkormányzatnak: 

1. Fenntartjuk a meglévő szerződésünket (Ebben az esetben nem biztos, hogy a cég felé 
szerződésben vállalt fizetési kötelezettségeinknek eleget tudunk majd tenni. 60 napon túli 
fizetési késedelem esetén a cég szerződésszegés miatt azonnali hatállyal felbonthatja a 
szerződést és kártérítési pert indíthat ellenünk. Az ügyeleti ellátás megszakad.). 

2. Felbontjuk a szerződést a céggel a szerződés IV/2 pontjára való hivatkozással, mely szerint „ 
felek a szerződés vonatkozásában a rendes felmondás időtartamát a másik félhez intézett 
írásos értesítést követő 3 hónapban határozzák meg”. ( Ebben az esetben  a szerződés a 
másik félhez címzett nyilatkozat kézhezvételétől számított 3 hónap elteltével megszűnik. 
Indokolási kötelezettségünk nincs! Hátránya, hogy további működtetési szándék esetén, 
amennyiben ezen idő alatt nem indítjuk meg az új közbeszerzési eljárást, vagy a már 
megindított eljárás ezen időtartam alatt nem záródik le,  az ügyeleti ellátás megszakad.) 

3. Felbontjuk a szerződést a céggel a szerződés IV/4 pontjában felsorolt rendkívüli felmondási 
okok valamelyikére való hivatkozással. Amennyiben az indokolás helytálló és a cég nem 
támadja meg –amire kicsi az esély – akkor a szerződés azonnali hatállyal megszűnik. 
Előfordul, hogy a cég a rendkívüli felmondási okot elfogadja és eleget tesz a szerződés IV/5 
pontjának is , miszerint „A rendkívüli felmondás vonatkozásában abban állapodnak meg a 
felek, hogy a felmondás közlésétől számított 3 hónapig a Vállalkozó ebben az esetben is köteles 
ellátni a kötelezettségeit. Amennyiben ezen idő lejárta előtt a Megrendelő gondoskodik a 
szolgáltatás más általi ellátásáról, a teljesítési kötelezettség ezen újabb szerződés 
hatálybalépéséig tart. „ Ennek teljesítésére azonban nincs garancia és előfordulhat, hogy a +3 
hónapos szolgáltatási kötelezettségének már nem tesz eleget, így a szolgáltatás megszűnik! 
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4. Fenntartjuk a szerződést és amennyiben az önkormányzat az orvosi ügyelet működtetéséről 
nem kíván lemondani, egy kisebb önkormányzati saját forrást igénylő új közbeszerzési eljárást 
indíthat. Ebben az esetben a szolgáltatás folyamatosságának biztosítása érdekében a jelen 
szolgáltatási szerződést csak a nyertes ajánlattevővel megkötött szerződést követően mondja 
fel rendes felmondással úgy, hogy az új szerződés hatálybalépésének időpontja a rendes 
felmondásról szóló értesítés kézhezvételétől számított harmadik hónapot követő nap lesz. 

Az elmúlt testületi üléseken felmerült, hogy a központi orvosi ügyeletet önkormányzatok közötti 
társulásos formában kellene ellátni Maglód központtal. A társulás tagjaiként elsősorban Gyömrő 
illetve Ecser jött szóba. Gyömrőről időközben kiderült partner a közös működtetésben és az OEP 
finanszírozáson felül, ami évi 21.000.000,- Ft, még évi 6.000.000,-Ft saját forrással is beszállna. 
Feltételként jelölte meg azonban, hogy egy orvos Gyömrőn is legyen kint hétköznap 18.00-22.00-ig, 
illetve hétvégén 8.00-20.00-ig. Később Ecser is jelezte csatlakozását. Ecser saját forrással nem, csak 
az OEP finanszírozással szállna be, amely évi 3.600.000,-Ft lenne.  

Jelenleg Maglód éves szintű fizetési kötelezettsége a központi ügyelet működtetésére a 
következőképpen alakul: 

Település 
OEP finanszírozás 

(évi) 
Saját forrás 

(évi) 
Összesen 

Maglód 14.400.000,-Ft 36.000.000.,-Ft 50.400.000,-Ft 

A 3 településre kiterjedő működés esetén a fizetési kötelezettségek Maglód Város finanszírozási 
terheit jelentősen csökkentené. Számítások szerint ez a csökkenés, akár  

18. 000.000,-Ft éves megtakarítást is eredményezhet! 

Felhívom a képviselőtestület figyelmét arra, hogy ez a csökkenés társulási megállapodás nélkül 
is elérhető, amennyiben Gyömrő és Ecser vállalja, hogy a nyertes ajánlattevő céggel ő maga is 
leszerződik.  

Ebben az esetben Maglód Város Önkormányzata egyedül indítja meg a közbeszerzési eljárást és mivel 
a szolgáltatás becsült értéke OEP finanszírozás nélkül egy éves szerződéses időtartammal számolva 
25.000.000,- Ft alatt marad ( kb. 18.000.000,- Ft ), alkalmazhatóvá válik a közbeszerzésekről szóló 
2011. évi CVIII. tv. 122.§ (7) bekezdés szerinti eljárás, miszerint: 

(7) Az tárgyalásos eljárást az alábbi esetekben is indíthat: ajánlatkérő hirdetmény közzététele 
nélküli 

a) az árubeszerzés vagy szolgáltatás becsült értéke nem éri el a huszonöt millió forintot vagy az 
építési beruházás becsült értéke nem éri el a százötvenmillió forintot; 

A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás előnye, hogy az ajánlattevő kiválasztása kevésbé 
kockázatos, és kiszámíthatóbb mint nyílt eljárás esetén. Az ajánlati felhívást legalább három 
ajánlattevőnek kell kiküldeni, nem kötelező a dokumentáció elkészítése és az ajánlatok értékelési 
szempontja csak az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása lehet. ( Társulás esetén a 
becsült érték a 25.000.000,- Ft-ot jelentősen meghaladná, így ez az eljárás nem lenne 
alkalmazható!). 

Hátránya, hogy az eljárást évente le kell folytatni! 

Az eljárás lezárását követően a nyertes ajánlattevővel – és nem Maglód Város Önkormányzatával – 
köt szerződést Gyömrő és Ecser, azaz mindhárman külön-külön. Az orvosi ügyelet központja így 
továbbra is Maglód marad, de lényegesen kisebb fizetési kötelezettség mellett, mint jelenleg. 

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a fentiek megvitatását követően a határozati 
javaslatot támogatni szíveskedjenek! 

Maglód, 2012. november 23. 

 Tabányi Pál 
 polgármester 
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Határozati javaslat

Maglód Város Önkormányzatának Képviselő‐testülete  felhatalmazza a polgármestert 
arra, hogy a központi orvosi ügyelet működtetéséhez szükséges önkormányzati saját 
forrás  csökkentése  érdekében  az  ahhoz  szükséges  közbeszerzési  eljárást  a  hatályos 
közbeszerzési  törvény,  valamint  Maglód  Város  Közbeszerzési  Szabályzata 
rendelkezéseinek megfelelően indítsa meg és az eljáráshoz szükséges nyilatkozatokat 
tegye meg 

Határidő:  …………………………………….. 
Felelős:  Tabányi Pál polgármester 

dr. Visnyay Noémi aljegyző 
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