
 1

Új napirendi pont 
28. számú előterjesztés 

 Egyszerű többség  
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2019. június 27-i rendes ülésére 

 
 
Tárgy:  A dombóvári központi háziorvosi ügyeletet működtető egészségügyi 

szolgáltató javaslata a feladatellátás során felmerülő veszteségei rendezésére 
 
 
Előterjesztő:  Tigelmann Péter alpolgármester 
 
 
 
Készítette: Önkormányzati Iroda 
 
 
 
Tárgyalta:  Bizottsági állásfoglalás nélkül javasolt napirendre venni 
 
 
 
Tanácskozási joggal meghívott: Az EMERGENCY SERVICE Kft. képviselője 
 
 
 
Készítő részéről ellenőrizte:  

dr. Farkas-Szabó András irodavezető, Önkormányzati Iroda 
 
 
Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: 
    Kovács Gyula irodavezető, Pénzügyi Iroda 
 
 
Törvényességi szempontból ellenőrizte:  

dr. Szabó Péter jegyző 
    
      
 



 2

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény szerint az 
önkormányzat köteles gondoskodni az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi 
gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásról. Dombóváron az ügyeletet már jó ideje 
az EMERGENCY SERVICE Kft. (továbbiakban: Kft.) biztosítja központi ügyeletet 
működtetve, melynek a fogorvosi ügyelet nem része, illetve a mindenkori szerződés 
szerint külön gyermekorvosi ügyeletnek kell működnie pihenő- és ünnepnapokon 
(hétvégén) napközben (8 órától 16 óráig) 8 órában.  
 
A májusi rendes ülésen a képviselő-testület részletesen foglalkozott az ügyeleti 
ellátással: tudomásul vette a szolgáltató beszámolóját, a 2018. évi részbeni nem 
szerződésszerű teljesítés miatt jóváhagyta 404.800,- Ft visszatartását, elrendelte a 
Dombóvár, Szent István tér 1. alatti ügyeleti feladatellátási helyen a rendelőben és a 
váróteremben fűtésre is alkalmas klímaberendezések felszerelését, valamint 
hozzájárult a feladatellátási szerződés módosításához, mely arra is kiterjed, hogy az 
önkormányzat által fizetendő kiegészítő díj 2019. június 1-jétől 26,4,- Ft/lakos/hó 
összegre változik 18.575 fő lakosságszám alapulvételével. 
 
A szerződésmódosítás tervezetét a szolgáltató megkapta, de jelezte, hogy nem tudja 
elfogadni. Sor került személyes egyeztetésre, ahol a szolgáltató vezetője jelezte 
észrevételeit, amiket írásban is megfogalmazott június 24-én. Ez a levél az 
előterjesztéshez mellékelve. 
 
A javaslata lényege, hogy a tavalyi és az idei jelentős veszteségeire a testület által 
elfogadott mértékű, 2019. június 1-jétől alkalmazandó kiegészítő díj nem nyújt 
fedezetet. Ezt visszamenőleg, 2019. január 1-jétől szeretné érvényesíteni, 2019. július 
1-jétől pedig 32,7,- Ft/lakos/hó összegű díjat. További feltétele, hogy a Szent István tér 
1. alatti ingatlan használata után a 2018. évre a bérleti díj 250.000,-Ft/hó helyett 
110.000,-Ft/hó legyen.  
 
Az önkormányzat a 2018. évre 5 havi, a 2019. évre 3 havi szolgáltatói számlát nem 
egyenlített ki. A cég még egyáltalán nem fizetett bérleti díjat, aminek a módosítását is 
kéri visszamenőlegesen. 
 
A jelenlegi kiegészítő díj: 
 
Szerződés szerint: 12,-Ft/lakos/hó 
Számlázott: 12,11-Ft/lakos/hó 
Havi összeg a 18.669 fő lakosságszám alapján: 226.229,-Ft 
 
A 2019. évi költségvetésben 3 millió Ft-os kiadási előirányzat szerepel, mivel az év 
elején ezzel a havi kiadási tétellel lehetett számolni. 
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2019. január 1-jétől érvényesíteni kívánt díj: 26,4,-Ft/lakos/hó 
Havi összeg a 18.669 fő lakosságszám alapján: 492.862,-Ft (havi többlet: 266.633,-Ft) 
 
2019. július 1-jétől érvényesíteni kívánt díj: 32,7,-Ft/lakos/hó 
Havi összeg a 18.669 fő lakosságszám alapján: 610.477,-Ft (havi többlet: 
266.633+117.614=384.248,-Ft) 
 
A fentiek szerint a 3 millió Ft-on felül még kb. 3 millió Ft-ot kellene elkülöníteni az 
idei költségvetésben azzal, hogy a decemberre vonatkozó számla kifizetése már jövőre 
esedékes. Ha marad a májusi döntés (június 1-jétől 26,4,-Ft/lakos/hó), akkor kb. 1,2 
milliót. Ezekhez még hozzájön a tavalyi tartozás, levonva abból a májusi döntés 
alapján visszatartott összeget (így mintegy 730.000,-Ft). 
 
Az ügyeleti helyiségek bérleti díja 2018. augusztus 8-tól havi 250.000,-Ft, mely 
átalányjellegű, magában foglalja a rezsiköltségeket. Ezt szeretné a szolgáltató havi 
110.000,-Ft-ra módostani a 2018. évi tekintetében, szerinte ez volt a szóbeli 
megállapodás (a 250.000,-Ft-ot tartalmazó szerződést a cég ügyvezetője is aláírta 
tavaly augusztusban). Ez így kb. 660.000,-Ft kiesés, a bevétel kb. 520.000,-Ft. 2019. 
január 1-jétől a havi bérleti már az eredetileg megállapított 250.000,-Ft, ami éves 
szinten 3 millió Ft, vagyis lényegében a bevételi oldala így 2019-ben megvan a kért 
emelésnek azzal, hogy a Tolna Megyei Kormányhivatal még mindig nem számláz át 
rezsiköltséget az önkormányzatnak, aminek továbbra sem tudjuk az okát, illetve tavaly 
az önkormányzat több millió forintot ráköltött az új ügyeletre, az idei évben pedig 700 
ezer forintot költünk klímaberendezésekre. 
 
Félő, hogyha a szolgáltató továbbra is veszteségesen tudja működtetni az ügyeletet, 
drasztikus lépésre szánja el magát, és felmondja a szerződést. A határozati javaslat az 
önkormányzati beruházásokra tekintettel a bérleti díj tekintetében nem tartalmaz 
változtatást, csak a kiegészítő díj kapcsán a szolgáltató kérelmének megfelelően.  

 
Határozati javaslat 

a központi háziorvosi ügyelet ellátásával összefüggésben a szolgáltató 
veszteségének rendezésére irányuló javaslatáról 

 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az 
EMERGENCY SERVICE Kft.-vel a központi háziorvosi ügyelet ellátására kötött 
feladatellátási szerződésnek a 162/2019. (V. 30.) Kt. határozat szerinti módosítása az 
önkormányzat által fizetendő kiegészítő díj tekintetében aszerint történjen, hogy az 
önkormányzat által fizetendő kiegészítő díj összege 2019. január 1-jétől 
visszamenőlegesen 26,4,-Ft/lakos/hó, 2019. július 1-jétől pedig 32,7,-Ft/lakos/hó 
18.575 fő lakosságszám alapulvételével.   
 
A Képviselő-testület a 2018. évi ki nem egyenlített és 2019. évi díj kifizetéséhez 
szükséges további 3,8 millió Ft összegű fedezetet az önkormányzat 2019. évi 
költségvetésében biztosítja. 
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A Képviselő-testület a feladatellátási szerződés módosításának a 162/2019. (V. 30.) 
Kt. határozat és a fentiek alapján történő aláírására hatalmazza fel a polgármestert. 
             
                
            Tigelmann Péter 
              alpolgármester 


