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Tisztelt Képviselő-testület!

Az ügyeleti ellátás célja az egészségügyi szolgáltatók napi rnunkarend szerinti munkaidö
befejezésének időpontjától a következő napi munkarend szerinti munkaidő kezdetéig a beteg
vizsgálata. egészségi állapotának észlelése. alkalomszerű és azonnali sürgősségi
beavatkozások elvégzése, illetőleg fekvőbeteg-gyógyintézetbe történő sürgősségi beutalása.
valamint a külön jogszabályokban meghatározott eljárásokban való részvétel. Az
egészségügyi alapellátás részét képező. az egészségűgyről szóló W97. évi CLIV. törvény 93.
-ában és az egészségügyi alapellátásró] szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. (1) bekezdése)
pontjában szabályozott orvosi ügyelet biztosítása a Magyarország helyi őnkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. * 4. pontja értelmében kötelező önkormányzati
feladat.

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 470/2015. (XII.2.) számú határozata
értelmében az orvosi ügyelet feladatának ellátására 2016. január hó 1. napjától 2016.
december hó 31. napjáig terjedö időtartamra Feladat-átadási/átvállalási szerződést kötött az
ALFOLD AMBULANCE KFT.-vel (a továbbiakban: Egészségügyi Szolgáltató, székhelv:
5665 Pusztaottlaka, Felszabadulás u. 14.). A feladat-átadási/átvállalási szerzödés 6. pontjában
rögzítésre került, hogy a szerződés azonos Feltételek és kölcsönös elégedettség mellett évente
meghosszabbítható.

Egészségügyi Szolgáltató az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság 2016.
december 7-i ülésén beszámolt eddigi munkájáról.

Rácz Attila képviselö Úr a Pénzügyi Bizottság 2015. november 30-i ülésén elhangzott
észrevételére, miszerint szívesen látná a jelenlegi feladatellátóval kapcsolatban a városi
háziorvosok véleményét, megkerestük a városban működő házion’osokat és házi
gyermekorvosokat. A megadott határidőre egy észrevétel érkezett. Dr. Bárány Béla Felnőtt
házioon’ostól. aki e feladata mellett a központi orvosi ügyeleten vezető orvosi tisztséget tölt
be. A levél az elöterjesztés 3. számú mellékleteként csatolásra került.

Az orvosi ügyelet bevétele két részből tevődik össze:
- egyrészt az Országos Egészségbiztosítási Pénztári (a továbbiakban: OEP,)

finanszírozásból, melyre Egészségügyi Szolgáltató közvetlen finanszírozási szerződést



kötött, másrészt az önkormányzat hozzájárulásából áll. A betegforgalomra az OEP
töbNetfinanszírozást nem biztosít, az ügvelet működését havonta egy —

lakossógszámra alapított szorzók alapján számított - fix összegből kell kigazdálkodni.
A 20.000 fó lakosságszámot meghaladó Békés vonatkozásában 1,5 a területi szorzó. a
díjazás alapösszege 42 Forint/fő.

- másrészt űz önkornzámcat ho:zájárulásábóL Békés Város Onkormányzata
lakosonként 32 Forint/fő/lakos támogatást biztosít Egészségügyi Szolgáltató részére.

Jelenleg az OEP a KSH által kiadott, Békés városban 2015. december hó 31. napján fennálló
lakosságszám alapján, 20.160 fővel finanszírozza az ügyeleti szolgáltatást.

Javaslom, hogy a támogatás összege a szerződés időtartama alatt 32 Forint/lakos/hó
összegben, alakosságszám 20.160 főben kerüljön meghatározásra.

Megvizsgáltuk, hogy újabb egy év időtartamra szóló megállapodás esetén jelen szolgáltatás
nem esik a közbeszerzési törvény hatálya alá. Előzőek alapján javaslom, hogy a jelenleg
hatályos szerződés 6. pontja által biztosított lehetőséggel élve Békés Város Onkonriányzata
újabb egy évre, 2017. január hó I. napjától 2017. december hó 31. napjáig feladat
átdási/átvállalási megállapodást kössön Egészségügyi Szolgáltatóval. amely tervezetét az
előterjesztésben foglaltak szerint terjesztem a Képviselő-testület elé. a feladatellátás helyeként
szolítáló ingatlan használati szerzödésének ten’ezetével együtt.

Kérem a T. Képviselő-testületet. hogy az alábbi határozati javaslatokat szíveskedjen
elfogadni.

Határozati iavaslatok:

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az orvosi ügyelet feladatának
ellátására 2017. január hó 1. napjától 2017. december hó 31. napjáig terjedő
időtartamra feladat-ellátási szerződést köt az ALFOLD AMBULANCE KFF.-vel
(székhely: 5665 Pusztaottlaka, Felszabadulás u. 14.).

2. Békés Város Onkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az
ALFÖLD AMBULANCE KFT. közvetlenül kössön szerződést az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár területileg illetékes hivatalával annak érdekében,
hogy a cég közvetlenül kapja meg az OEP finanszírozást.

3. Békés Város Onkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét,
hogy a szükséges jognyilatkozatokat megtegye, illetve a határozat 1. mellékletét
képező feladat-átadásUátvállalási és a határozat 2. mclléletét képező használati
szerződést aláírja.

Határidő: intézkedésre azonnal

Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2016. november 29.

Iz dor
po1jámester

fljhL
Jogi ellenjegyző

4egyző
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I .melléklet

FELADAT-ÁTADÁSI/ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS
központi orvosi ügyeleti szolgálatának ellátására

(TERVEZET)

Amely létrejött egyrészről Békés Város Önkormányzata (székhely: 5630 Békés. Pető[3 u. 2..
képviseli: Izsó Gábor polgármester) mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó),
másrészről az Alföld Ambulance Kft. (székhely: 5665 Pusztaottlaka, Felszabadulás u. 14.,
képviseli: Kovács Ferenc ügyvezető) mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott).
együttesen a továbbiakban mint Felek között háziorvosi feladatok munkaidőn kívüli ellátását
biztosító ügyeleti szolgálat önkormányzati egészségügyi szolgáltatónál való biztosításáról,
alulirott napon és helyen. az alábbi feltételekkel.

L Megbizó 2016. ( ) számú képviselő-testületi határozatával elfogadta a Békés
központtal működő. a Megbízó önkormányzat illetékességi területére kiterjedő központi
orvosi ügyelet üzemeltetésére Megbízottat, mint üzemeltetői.

2. Megbízó megbízza Megbízottat. hogy ezen szerződésben, és a vonatkozó hatályos
jogszabályokban rögzített előírások szerint az ellátási területen folyamatosan egy fő orvossal,
egy fő ápolóval valamint egy Fő gépjárművezetővel és gépkocsival központi ügyeleti
szolgálatot működtessen Békés központtal. A Megbízott által működtetett ügyeleti szolgálat a
Megbízó település lakosságát látja el a 4. pontban meghatározott ügyeleti rend szerint és
telephelyen. szükség szerint a beteghez történö kiszállással. Gondoskodik sürgős szükség
esetén a betegnek az illetékes egészségügyi intézménybe történő szállíttatásáról.

Megbízott feladatát a hatályos háziorvosi. házi gyermekorvosi és Fogorvosi tevékenységről
szóló 4/2000. ([1.25.) EüM rendeletben és az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához
szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) ESZCSM. rendeletben.
illetve a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint látja cl.

Megbízott a megbízást elfogadja.

3. Megbízott a központi orvosi ügyeleti szolgálatot munkanapokon 15.00 órától másnap
reggel 07.00 óráig, illetve munkaszüneti napokon és ünnepnapokon 07.00 órától másnap
07.00 óráig folyamatosan. 24 órában látja cl (müködési rend).

Megbízott a működési rendben meghatározott időtartamban biztosítja az 5630 Békés. Kossuth
u. 16. szám alatt rendelőben a fennjáró betegek ellátását. Megbízott az ügyeleti rendelőben a
+36 414 514 telefonvonalon érhető el. Uzemzavar esetén Megbízott biztosítja a ±36 30248
6127 (elefonszámon történő elérhetőségét.

4. Megbízott vállalja, hogy az I. pontban foglalt feladatokat a sürgősségi betegellátásban
gyakorlatot szerzett személyzettel végzi. Az orvos képesítésére a 4/2000 EűM rendelet
szabályai az irányadóak.

5. Megbízott vállalja, hogy az önkormányzat által biztosított gépjárműben a konvencionális
orvosi űgyeleti szakellátáshoz szükséges eszközök, gyógyszerek mellett folyamatosan
biztosítja a defibrilátort. reanimációs orvosi táskát. infúziót. életmentő “R” táskát,
gyógyszereket, lélegeztetéshez szükséges eszközöket. Járvány, vagy közlekedési nehézséget
okozó időjárási helyzet esetén plusz készenléti és/vagy terepjáró gépkocsit biztosít.
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6. Jelen szerződést Felek 2017. január hó I. napjától 2017. december hó 31. napjáig tartó
határozott időtartamra kötik. Felek rögzítik, hogy a szerződés azonos feltételek és kölcsönös
elégedettség mellett évente meghosszabbítható.

7. Megbízó kifejezetten hozzájárul, hogy jelen szerződésben meghatározott tevékenységre
Megbízott a területileg illetékes Országos Egészségbiztosítási PénztáraI (a továbbiakban:
OEP) finanszírozási szerződést kössön.
Megbízó önkormányzat, az I. pontban foglalt feladatok ellátásáért a mindenkori OEP
finanszírozás felett, melyre a szolgáltató közvetlen tinanszírozási szerződést köt, 32 Ft azaz
Harminckettő Forintlakosibó összeget fizet Megbízottnak. A szerződés idötartama alatt a
lakosságszám 20.160 fő. A kifizetés számla ellenében havonta, előre történik. a számla
kézhezvételétől számított 8 napon belül Megbízott 10918001-00000064-l8950001 számú
pénzforgalmi számlájára.

8. Megbízott a megbízási díjból biztosítja az ügyeleti szolgálat bérét. annak összes járulékait,
a gépkocsi üzemeltetését, üzemanyagát, a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök
pótlását, beszerzését, a személyzet munkaruháját, az orvosi textília mosatását, a veszélyes
hulladék elszállítását.

9. Megbízott köteles vezetni az előírt betegdokumentációt és adminisztrációt. Köteles
folyamatos és naprakész információt szolgáltatni a Megbízónak, a hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező hatóságoknak. valamint az illetékes háziorvosoknak, a mindenkor
hatályos adatvédelmi tárgyú törvény előírásait figyelembe véve. Megbízott. Megbízó kérésére
tájékoztatást ad a központi ügyeleti szolgálatról a térség lakosainak és háziorvosainak.
Megbízott köteles a működése során általa kezelt adatbázist megőrizni.

10. Felek tudomásul veszik, hogy a központi ügyelet szakmai felügyeletét a Békés Megyei
Kormányhivatal Békésesabai Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
látja el. Ezen szerződésben foglaltak betartását jogosultak ellenőrizni a Megbízó, és az általa
megbízott személyek.

11. Megbízó részéről kapcsolattartásra kijelölt személy Izsó Gábor polgármester
(telefonszám: 66/411-01 1, e-mail: polgarmesterbekesvaros.hu). Megbízott részéről
kapcsolattartásra kijelölt személy Kovács Ferenc ügyvezető (telefonszám: +36 30 248 6127,
e-mail: alfoldambulancegmail.com).

12. Megbízott felelősséggel tartozik az általa munkajogviszonyban foglalkoztatott és
közreműködő személyekért és az általa végzett ügyeleti betegellátásért.
Megbízott a tevékenység ellátásához teljesítési segédet (közreműködő) vehet igénybe.
Megbízott a szolgálatban részt vevő személyek nevét. címét, szakképesítését, valamint az
aktuális havi beosztást a előző hónap 28. napjáig írásban Megbízó rendelkezésére bocsátja.
Megbízott a beosztási érintő esetleges további változásokat is írásban Jelenti.

13. Jelen szerzödés megszűnik a 2017. december hó 31. napján megkezdett ügyeleti szolgálat
befejezö időpontjában (2018. január hó 1. napján délelőtt 07 órakor). illetve ezen időpont előtt

- a Felek közös megegyezésével. az abban foglaltak szerint,
- bármely Fél felmondásával. a felmondási idő utolsó napjával.
- bármely Fél rendkívüli Felmondásával, a felmondási idő utolsó napjával,
- jelen szerződés tárgyát képezö tevékenység ellátására vonatkozó működési engedély

visszavonásával, a végrehajtható döntésben Foglalt időpontban.
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A szerződés rendkívüli felmondással írásban, érdemi indokolással a másik félhez intézett
jognyilatkozattal felrnondható, amennyiben a másik szerződő fél Jelen szerződésben vállalt
kötelezettségeit súlyosan megszegi. Felek kikötik, hogy ellátási érdekből a szerződés legalább
60 napos felmondási idővel, hó végére szüntethető meg.

14. Ezen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos Polgári
Törvénykönyv megbízásra vonatkozó szabályai, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok
rendelkezései irányadóak.

Ezen szerződést a szerződő felek elolvasás és érteimezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt. jóváhagvólag aláírták.

Kelt: Békés. 2016. decemberhó nap

Megbízó Megbízott
Békés Város Onkormányzata AIINd-Ambulance Kfl.

Izsó Gábor Kovács Ferenc
polgármester ügyvezető

El! enj eyzem:

Támok Lászlóné Váczi Julianna
Jegyző Gazdasági osztályvezető
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2. melléklet
HASZNÁLATI SZERZŐDÉS

nem lakás céljára szolgáló helyiségre

TERVEZET

Amely létrejött egyrészről Békés Város Önkormányzata (székhely: 5630 Békés. Petőfl u.
2., képviseli: Izsó Gábor polgármester) mint használatba adó (a továbbiakban:
Onkormányzat),

másrészről az Alföld Ambulance Kft. (székhely: 5665 Pusztaottlaka, Felszabadulás u. 14.,
képviseli: Kovács Ferenc ügyvezető) mint Használatba vevő (a továbbiakban: Használatba
vevő).

együttesen a továbbiakban. mint Felek között, az alábbi feltételek mellett.

I. Az Önkormányzat térítésmentesen használatba adja, Használatba vevő használatba
veszi a Békés Város Onkormányzata tulajdonában lévő, a békési ingatlan-
nyilvántartásba az 5580 hrsz. alatt felvett, természetben az 5630 Békés, Kossuth u. 16.
szám alatt található ingatlan Orvosi ügyeletként kialakított részét, hétközi és hétvégi
ügyeleti ellátás céljára.

2. Jelen használati szerződést a felek 2017. január I. napjától 2017. december 31. napján
megkezdett ügyeleti szolgálat befejező időpontjáig (2018. január 1. napja délelőtt 07
óra) tartó határozott időtartamra kötik.

3. Önkormányzat az I. pont szerinti ingatlanért használati díjat nem állapít meg, azt
térítésmentesen biztosítja Használatba Vevő számára. A közüzemi díjakat
Onkormányzat a Használatba vevő részére továbbszámlázza, mely díjakat 8 napon
belül köteles az Onkormányzat részére megfizetni. Ilasználatba vevőt terheLi az
ingatlan takarításával összefUggő költség is.

4. Felek a helyiséget 2017. január hó 01. napjával tekintik használatba adottnak, így ezen
időponttól terheli Flasználatba vevőt a 3. pontban meghatározott fizetési kötelezettség.
Használatba vevő e naptól jogosult a részére 2014. szeptember hó 1. napján készült
leltárral átadott berendezések használatára is. A feladatellátáshoz szükséges
számítógépet és szoftvert Használatba vevő biztosítja.

5. Használatba vevő köteles gondoskodni a tevékenységével összetiggöen keletkező
hulladék, veszélyes hulladék saját költségén történő eltakarításáról.

6. A megállapodás tárgyát képező ingatlan üzemeltetésével összernggésben a mindenkor
hatályos munkavédelmi. tüzvédelmi és környezetvédelmi szabályok betartása
Használatba vevő kötelezettsége.

7. Használatba vevő tudomásul veszi, hogy az ingatlan engedélyezett céltól eltérő
használatához az Onkormányzat előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.

8. Felek jelen szerződést a hatályos jogszabályok alapján jogosultak felmondani.
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9. A használati szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén Használatba vevő
köteles a helyiséget tisztán. rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban uz
Onkorniányzat rendelkezésére bocsátani.

10. Ilasználatba vevő tudomásul veszi, hogy az épület szerkezeti részeit érintő
mindennemű beavatkozási szándékát az önkormányzatnak elözetesen. írásban be kell
jelentenie, továbbá ahhoz az Onkormányzat előzetes írásbeli hozzájárulását kell
kérnie.

II. Használatba Vevő kötelezettséget Vállal arra, hogy a használati szerződés bármilyen
okból történő megszűnése esetén - a szerzőt/és megszűnését kővelő 15 napon belül - az
általa beépített és az épület állagának rongálása nélkül elbontható berendezési
tárgyakat elbontja és elszállítja. Amennyiben Használatba vevő ezen kötelezettségének
nem tesz eleget, úgy az Onkormányzat jogosult azt a Használatba vevő költségére és
veszélyére elvégezni.

12. Szerzödő felek megállapodnak abban. hogy a használati szerződés bármilyen okból
történő megszűnése esetén az olyan. az épület állagának sérelmével elbontható
értékemelő beruházást, amely nem tartozik a szerződés 6. pontjában szabályozott
körbe a Használatba vevő az Onkormánvzatnak vagy a következő
használónak/bérlőnek felajánllrntja. Amennyiben az Onkormányzat a felajánlást
elfogadja, úgy a Használatba vevő a létesítéskod költségnek az amortizációval
csökkentett összegére tarthat igényt.

13. Az egyéb. jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos
Polgári Törvénykönyv. a lakások és helyiségek bérletére. valamint az elidegenitésükre
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, illetve Békés Város
Onkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati lakások és helyiségek
bérletéről. valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
22/201 l.(Vll1.26.) önkormányzati rendelet előírásai az irányadók.

14. A szerződésből eredő jogviták eldöntésére Felek az illetékes Békési Járásbíróság
illetékességét kötik ki.

15. Jelen használati szerződés 2017. január 1. napján lép hatályba.

Kelt: Békés, 2016. decemberhó nap

ALFÖLD-AMBULANCE
Bekes Varos Onkonnanyzata

KFT.

Izsó Gábor
Kovaes Ferencpolgarmester

ugyvezeto

Ellenjegyzem:

Tárnok Lászlóné
jegyző
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Tisztelt PokármesKer Úr!

Megkeresését a Városban működö Központi Orvosi Ügyelet működésével
kapcsolatosan, mint helyi háziorvos és ügyeletet vezető orvosként megtisztelésnek veszem.

Megtisztelés, mert az elmúlt két évben olyan ügyeleti szolgáltató jelent meg Békés
városában az Alföld Ambulance KIt. —aki törődik, foglalkozik mind a lakosok, a város és az
ügyeleti dolgozók érdekeivel. Megjegyezni kívánom, hogy a békési ügyelet beteforgaIrnát
másképpen nem is Iehetnekezeini, hiszen havonta átlagosan több, mint 480 Főt látunk el.
Tehát a vállalkozó ezen segítőszemlélete nélkül biztos vagyok benne, hogy nem lenne Ilyen
mértékű a lakossági megelégedés, hiszen tudomásom szerint sem a szolgáltatóhoz, sem az
Önkormányzathoz ez idáig még nem érkezett panasz az ügyeletre. Lehet, hogy- vannak
negatív szóbeszédek, hiszen olykor megesik, hogy a betegeknek várakozniuk kell és sajnos
többször előfordul, hogy a beteg a 15 percnyi várakozást sem tolerálja, vagy, ha sürgős
hívásra megyek, akkor a rendelőben lévő beteg megkérdezi, hogy miért neki kell várnia,
hiszen Ő itt van. Sajnos háziorvosként tapasztalom, hogy a betegek az ügyeletet nagyon sok
esetben nem az ügyeletre tartozó betegségekkel keresik Fel, hanem háziorvosi kompetenciába
tartozó panaszokkal, receptirással vagy csak Csupán kényelmi megoldásként választják és
hívják lakásra az orvost mondván, nekik ez jár és nehogy már egy Fél napot kelljen várnia a
rendelőben. Ezen szemléletet, mint háziorvos magam is elítélem, hiszen az ügyelet nem erre
való. Az elmúlt három hónap betegforgalmát figyelembe véve azt is el kell mondjam, hagy
folyamatosan nő, már több, mint 50 Fő azon betegek megjelenése az ügyeleten, akik nem saját
ügyeleti kőrzetünkből jönnek p1: Bélmegyer, Vésztő, Mezöberény, Köröstarcsa.

Az orvosi ügyelet a legkorszerübb diagnosztikai rendszerrel van felszerelve. Ezek az
eszközök nagymértékben segítik a pontos diagnózis meghatározását. Éppen úgy segítség az Is,
hogy a Eépkocsivezetö szerepét mentődolgozók látják el, igy a beteg lakásán és az Orvosi
rendelöben is be lehet őket vonni a betegellátásba. Az ügyele[ gyógyszer ellátottsága
folyamatos, hiszen a szolgáltató hetente többször látogatja az ügyeletet, pótolja a
gyógyszereket és folyamatosan azon dolgozik, hogy a betegek maximális ellátást kapjanak.
Talán ennek köszönhető az a családi hangulat, mely most az ügyeleten uralkodik. Az ügyeleti
dolgozók egy csapatként dolgoznak és segítjük egymás munkáját.

Betegeim körében az orvosi ügyelet vonatkozásában csak a várakozásra hallható
minimális negatív jelzés, de ennek mivoltát a fentiekben leírtam. Az ügyelci a betegellátást
sürgősségi sorrendben végzi és a jogszabályban meghatározott időn belül elvégezzük.
Viszont amit kihangsúlyoznék, hogy a betegek pozitív véleményt is hangoztatnak, ami a mai
morális helyzetben igen ritka az emberek között, hiszen java részt csak a negativumokat
panaszkodj ák.

Tisztelt Polgármester Úrl

Örömmel tölt el, hogy egy ilyen lelkiismeretes szolgáltató működteti Békés Városában

az Orvosi ügyeletet.

K-elt:Békés 20 l6rnovember--22. -
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