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A tárgyalandó témakör tárgya:
Egészségügyi szolgáltatás nyújtására kötött szerződés felülvizsgálata
1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
Tisztelt Képviselő-testület!
A képviselő-testület 129/2018. (VIII. 24.) számú határozatával megállapodást kötött Tóth Lajos egyéni
vállalkozóval egészségügyi alapellátás körébe nem tartozó egészségügyi szolgáltatás nyújtására: orvosi beutalón szereplő laborvizsgálathoz szükséges laborminta levételére és szállítására, valamint egyéb laborminta szállítására.
A testület 181/2018. (XII. 19.) számú határozatával módosította az eredeti megállapodást, melynek főbb
tartalmi elemei a következők voltak:
- Rögzítésre került, hogy a feladat ellátásához az Egészségház labor helyiségét térítésmentesen biztosítja az önkormányzat a szolgáltató részére.
- A lakossági igények figyelembevételével a vérvételek számát a heti 20 fő helyett, heti 30 főben maximalizálta a képviselő-testület, valamint hetente 10 fő részére biztosítja lakó- vagy tartózkodási helyén
a vérvétel lehetőségét.
- A lakcímen való vérvétel ára 2 000 Ft-ban került meghatározásra, melyből az önkormányzat hozzájárulása ugyanúgy 500 Ft, mint a laborban történő vérvétel esetén.
- Új elemként került rögzítésre, hogy a szolgáltatót a laborminták szállításáért heti 5 000 Ft díjazás illeti
meg. (gyermekek mintáinak szállítása)
- A szerződés hatályát 2019. december 31. napjáig hosszabbította meg a képviselő-testület.
Tóth Lajos az alábbi tájékoztatót fogalmazta meg a képviselő-testület részére:
„2019. évben a vérvétel szolgáltatásra Őrbottyánban nagy igény volt. Minden héten kedden került sor a
vérvételekre a laborhelységben, az Egészségházban. Csütörtökönként pedig a lakosok házában, igényeiknek megfelelően. Egy-két kivétellel a szerződésben vállalt keddenkénti maximum 30 fő/alkalom és csütörtökönkénti 10 fő/alkalom teljesült is. Bár a tapasztalat szerint, az előjegyzett emberek közül pár fő
nem jött el, úgyhogy 2-3 fővel minden alkalom továbbra is túl volt tervezve az előjegyzésben. Sikertelen
vérvétel nem volt, hozzám panasz nem jutott el, sem telefonon, sem levélben, sem interneten keresztül,
felettes szervemet (ÁNTSZ) nem keresték meg. Úgy érezzük kollégámmal, hogy a lakosok megelégedve
távoztak a vérvétel után. A lakosok szívesen vették a szolgáltatást, hogy e-mailben is megkaphatják a
laborvizsgálat eredményét. Ha egyedi, önköltséges kérése volt a szolgáltatást igénybe vevőnek, és olyan
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vizsgálatot kért, amire nem volt beutalója, természetesen azt is elvégeztük. Ha csak vizeletet vagy székletet
hozott be hozzánk a paciens, azért természetesen pénzt nem fogadtunk el. Az utólag érkező kéréseket
minden alkalommal elintéztük, labor felé mindig eljártunk, a paciensek igényeit maximálisan kiszolgálva
(laboreredmény e-mail ismételt küldése).
A lakosság szolgáltatásra történő, telefonos bejelentkezése zökkenőmentes volt. Időpontot csak beutalóval rendelkező lakos kapott, ezzel is csökkentve a vérvétel indokolatlan igénybevételének lehetőségét.
Mindezek figyelembevételével 2020 évben – a 2019-es évhez hasonlóan – a keddekre vonatkozó létszámot továbbra is 30 főben, és a csütörtöki, háznál történő vérvételt pedig 10 főben tartanám meg.
A szolgáltatás árának változtatására nem teszek javaslatot. Az egészségházban 1000 Ft-t fizet a lakos, 500
Ft-t az önkormányzat. Háznál történő vérvétel esetén 2000 Ft a lakos díja, 500 Ft továbbra is az önkormányzat terhe, mivel ez egy kényelmi szolgáltatás, időben és költségben is többet kell befektetni nekünk
(alkalmanként min. 4 cím szükséges). Továbbra is ingyen átvesszük és a laboratóriumba szállítjuk, ha
valaki csak széklet vagy vizelet mintát hoz be az egészségházba hozzánk, beutalóval. A laborminta szállításáért (Egészségházból és a Gyermekorvosi rendelőből) a heti 5 000 Ft díjazást is változatlanul javaslom
hagyni.”
Fentiek figyelembevételével azt a javaslatot terjesztem a képviselő-testület elé, hogy a jelenleg hatályos
szerződést csak annyiban módosítsuk, hogy a szerződés hatályát 2020. december 31. napjára toljuk ki.
Kérem, hogy a képviselő-testület az előterjesztést vitassa meg és fogadja el a határozat-tervezetet.
2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK, ÉS AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA
2.1 Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 129/2018. (VIII. 24.) határozata
egészségügyi szolgáltatás nyújtásáról
1. Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Őrbottyánban lakó- vagy
tartózkodási hellyel rendelkező lakosok egészségügyi ellátása céljából – a kötelező egészségügyi alapellátáson felül – szerződést köt Tóth Lajos egyéni vállalkozóval laborminta vételére és szállítására a
határozat melléklete szerinti megállapodásban rögzítettek szerint.
2. Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Tóth Lajos egyéni vállalkozó a szolgáltatás nyújtására szolgáló Egészségház címét – 2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca
131. – a vállalkozás telephelyeként bejegyezze a megállapodás hatálya alatt.
3. Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a határozat melléklete szerinti megállapodás aláírására, valamint a szolgáltatás nyújtásához szükséges intézkedések
megtételére.
4. A megállapodás alapján keletkező kifizetés az önkormányzat 2018. évi költségvetésének tartaléka
terhére teljesítendő.
Felelős:
Határidő:
Végrehajtást végzi:

polgármester
azonnal
aljegyző

2.2 Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 181/2018. (XII. 19.) határozata
egészségügyi szolgáltatás nyújtására kötött szerződés felülvizsgálatáról
1. Őrbottyán Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Tóth Lajos egyéni vállalkozóval (működési engedély száma: 510631) egészségügyi szolgáltatás nyújtására kötött megállapodást
a határozat melléklete szerint módosítja.
2. Őrbottyán Város Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a határozat melléklete szerinti megállapodás módosítás, valamint az egységes szerkezetbe foglalt megállapodás aláírására.
3. A megállapodás alapján előirányzott kifizetést az önkormányzat 2019. évi költségvetésében tervezni
kell.
Felelős:
Határidő:
Végrehajtást végzi:

polgármester
azonnal
aljegyző, gazdasági vezető
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3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény
4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR MEGNEVEZÉSE

A megállapodás közvetlen, 2020. évi költségvetésbe tervezendő költségvetési kihatása havi maximum
vérvétel számot tekintve 960 000 Forint, valamint 260 000 Ft szállítási költség.
5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
Humánügyi Bizottság: A bizottság a határozati javaslatot a képviselő-testületnek egyhangúlag elfogadásra
javasolja.
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság: A bizottság a határozati javaslatot a képviselő-testületnek egyhangúlag elfogadásra javasolja.
6. HATÁROZAT-TERVEZET
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2019. (XI. 27.)
határozata egészségügyi szolgáltatás nyújtására kötött szerződés felülvizsgálatáról
1. Őrbottyán Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Tóth
Lajos egyéni vállalkozóval (működési engedély száma: 510631) egészségügyi
szolgáltatás nyújtására kötött megállapodást a határozat melléklete szerint módosítja.
2. Őrbottyán Város Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a határozat melléklete szerinti megállapodás módosítás, valamint az egységes szerkezetbe foglalt megállapodás aláírására.
3. A megállapodás alapján előirányzott kifizetést az önkormányzat 2020. évi
költségvetésében tervezni kell.
Felelős:
polgármester
Határidő:
azonnal
Végrehajtást végzi: aljegyző, gazdasági vezető
Őrbottyán, 2019. november 12.
Előterjesztő:
.......................................................
Szabó István Ferenc
polgármester
Az előterjesztést törvényességi szempontból megvizsgáltam:
.............................................
Gállné Mezősi Szilvia
jegyző
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Melléklet a …/2019. (XI. 27.) határozathoz
MEGÁLLAPODÁS
egészségügyi szolgáltatás nyújtásáról szóló szerződés módosításáról
amely létrejött egyrészről Őrbottyán Város Önkormányzata (székhely: 2162 Őrbottyán, Fő út 99., adószám: 15731120-2-13) (továbbiakban: Önkormányzat) képviseletében eljáró Szabó István Ferenc polgármester,
másrészről Tóth Lajos egyéni vállalkozó (székhely: 2624 Szokolya, Törökpatak üdülőterület 125., adószám: 65983470-1-33) (továbbiakban: Szolgáltató) között (továbbiakban együtt: Felek) az alulírott helyen
és napon az alábbi feltételekkel:
1. A megállapodás tárgya:
Felek között Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 129/2018. (VIII. 24.) számú határozatával jóváhagyott megállapodás áll fenn az egészségügyi alapellátáshoz nem tartozó – az orvosi beutalón szereplő laborvizsgálathoz szükséges laborminta levételére és szállítására, valamint egyéb laborminta szállítására 2018. december 31. napjáig, melyet 181/2018. (XII. 19.) számú határozatával több ponton módosított. A Képviselő-testület …/2019. (XI. 27.) számú határozatában a határozat melléklete szerint módosította a jelenleg hatályos megállapodást. Határozatában felhatalmazta a polgármestert a határozat szerint módosított megállapodás aláírására.
2. A módosítás tartalma
A megállapodás 9. pontja helyébe az alábbi 9. pont lép:
„9. Jelen megállapodást Felek 2018. szeptember 1. napjától 2020. december 31. napjáig kötik.”
3. Jelen módosítás 2020. január 1. napján lép hatályba, a megállapodás egyéb rendelkezéseit nem érinti,
azokat a Felek változatlan tartalommal alkalmazzák.
A Felek jelen megállapodást a mai napon annak elolvasása után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
jóváhagyólag írják alá.
Őrbottyán, 2019. …
...............................................................
Szabó István Ferenc
polgármester

...............................................................
Tóth Lajos
szolgáltató

Jogilag ellen jegyzem:
...............................................................
Gállné Mezősi Szilvia
jegyző
Pénzügyileg ellen jegyzem:
...............................................................
Batki Gabriella
gazdasági vezető
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