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Ügyiratszám: Kp/30735-9/2015/XII. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A jelenleg hatályos az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) 

bekezdés c.) pontja alapján, Önkormányzatunk által kötelezően biztosítandó feladatai közé 

tartozik az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi ügyeleti ellátás (továbbiakban: orvosi 

ügyelet). 

 

Az orvosi ügyelet biztosítása érdekében 1999. szeptember 23. napján a Ferencvárosi 

Egészségügyi Szolgálat (képviselte: Dr. Bodnár Attila igazgató főorvos), a Józsefvárosi 

Egészségügyi Szolgálat (képviselte: Dr. Hajdu Zsolt orvos igazgató), mint megrendelők, 

másfelől a Falck SOS Kft, mely átalakult 2002 októberében FŐNIX SOS Rt-vé, illetve a 

későbbiekben Főnix-Med Zrt-vé (képviselte: Dr. Takács Zoltán ügyvezető igazgató), mint 

vállalkozó, határozatlan időtartamra vállalkozási szerződést kötöttek. A vállalkozási szerződés 

értelmében a szerződő felek rögzítették, hogy a vállalkozó a nyertese a megrendelők által 

közbeszerzési pályázatként kiírt „24 órás folyamatos orvosi ellátás biztosítása a VIII-IX. 

kerületben”c. pályázatnak.  

 

A vállalkozási szerződés összegzése alapján – a teljesség igénye nélkül-: 

 

1. a vállalkozó a VIII. és IX. kerület lakosai részére minden nap 24 órán keresztül elérhető 

orvosi ügyeletet biztosítja, a IX. Haller u. 29/a. sz. alatti helyiségben.  

A Haller u. 29/a. sz. alatti helyiség akkor még a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában és 

fenntartásában álló Fővárosi Szent István Kórházhoz tartozott. Ezen helyiség ügyeleti ellátási 

feladathoz kapcsolódó üzemeltetési költségei (rezsi, telefon, parkolási díj, stb.) a vállalkozót 

terheli. A helyiség használatával kapcsolatban a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat, a 

Fővárosi Szent István Kórház és a Falck/Főnix SOS Rt. 2000. január 27.-én megállapodást 

kötöttek. A megállapodás alapján a Fővárosi Szent István Kórház a Fővárosi Közgyűlés 

Egészségügyi Bizottságának 616/2011. (IX.6.) sz. határozata alapján, térítésmentesen, de a 

működtetési költségek megtérítése mellett, adta használatba a tárgyi ingatlant háziorvosi 

ügyeleti szolgálat működtetésére. 

 

2. Vállalkozó a Megrendelők által kézhez vett mindenkori OEP finanszírozás 95 %-áért látja 

el feladatait, azaz nem a Vállalkozó kötött az OEP-el közvetlenül finanszírozási szerződést, 

hanem a Megrendelők. Az egészségügyi szakigazgatási szerv által Megrendelők részére 

kiadott működési engedélyben szerepelt az ügyeleti ellátás szakfeladat, így a Megrendelők 

részére került az OEP által folyósításra a havi finanszírozási összeg, mely 95 %-át utalták át 

Vállalkozónak. 

 

Az orvosi ügyeletet ellátó Főnix-Med Zrt. 2015. augusztus 31. napján írásban tájékoztatta 

Megrendelőket, így a FESZ KN Kft.-t is, hogy a vállalkozási szerződést rendes felmondással 

három hónapos felmondási idő mellett, 2015. november 30. napjával felmondta. 
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2008. január 30. napján Önkormányzatunk a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat 

jogutódjaként létrehozta a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kft.-t (továbbiakban: 

FESZ). Az Önkormányzat, az ellátandó egészségügyi közfeladatok biztosítása érdekében 

2008. január 30. napján határozatlan időtartamra, közfeladat átadási szerződést kötött a FESZ-

szel. Az ellátandó feladatok között szerepelt a felnőtt orvosi ügyelet biztosítása is. Ezen 

szerződés megszüntetésre került 2013. február 26. napján a FESZ-szel kötött feladat ellátási 

szerződés keretében.  

A 2013. február 26. napján kötött feladat ellátási szerződés III./1.1. pontja alapján a FESZ 

feladat ellátási kötelezettséggel átvette Önkormányzatunktól a felnőtt ügyeleti alapellátási 

feladatot, így felelős a feladat biztosításáért. Ezen alapellátási feladat szerepel a FESZ 

működési engedélyében és az OEP-pel kötött finanszírozási szerződésében is.  

A FESZ-el kötött hatályos feladat ellátási szerződés IV./1. pontja alapján a feladatok 

ellátásáért Önkormányzatunk a FESZ részére pénzbeli ellenszolgáltatást nyújt. A tárgyévi 

ellenszolgáltatás összegét a Képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetési 

rendeletében szerepelteti a 3302. költségvetési előirányzaton, mely 2015. évben 197.200.000 

Ft, melyből 60.200.000 Ft a kötelezően ellátandó, 137.000.000 Ft az önként vállalt járó beteg 

ellátások díja. Az ellenszolgáltatás díjának megfizetése, számla ellenében, 12 egyenlő részben 

történik. 

 

Összegezve: 

 

1. Az Önkormányzatunk által kötelezően biztosítandó felnőtt orvosi ügyeleti ellátási 

feladatot jelenleg a FESZ látja el feladat ellátási szerződés alapján. A FESZ által, a felnőtt 

orvosi ügyeleti ellátásra kötött vállalkozási szerződés rendes felmondás útján 2015. november 

30. napján megszűnik.  

 

2. A FESZ a felnőtt háziorvosi ügyelet 2015. december 01.-től történő biztosítása érdekében 

felkérte a FEV IX. Zrt-t közbeszerzési eljárás lefolytatására. A FEV IX. Zrt megküldte a 

FESZ felkérő levelében szereplő 3 gazdasági társaságnak az ajánlattételi felhívást. A 

közbeszerzési eljárás a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján hirdetmény 

nélküli, tárgyalás nélküli eljárás. Az eljárás eredményeként megkötendő szerződést 

2015.december 01.-től 2016. április 30-ig terjedő időszakra kötik a szerződő felek. A 

közbeszerzési eljárás bírálati szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 

Ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell ajánlatot tenniük: teljes szolgáltatás díja (vállalkozói 

díj), (OEP finanszírozási díj+kiegészítő díj) Ft/hó, melyből a kiegészítő díj összege Ft/hó. 

A felnőtt orvosi ügyeleti feladat finanszírozására, az egészségügyi szolgáltatások 

Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. 

(III. 3.) Korm. rendelet 19. § alapján, kerületünk lakosságszáma alapján, havi 2.500.000 Ft 

összeget folyósít az OEP a FESZ részére, mely a FESZ tájékoztatása alapján az OEP 

finanszírozás díja nem fedezi a felnőtt háziorvosi ügyelet költségeit. 

Az előzetes felmérések, piackutatás alapján a feladat ellátásának költsége a havi OEP 

finanszírozás és 1.800.000 Ft/hó kiegészítő díjazás. 

 

Ezen havonta fizetendő előre nem tervezett többletköltség biztosítását kérte a FESZ az 

Önkormányzatunk által 2015. évre nyújtandó pénzbeli ellenszolgáltatás emelésével, 197. 

200.000 Ft-ról 199.000.000 Ft-ra, melyből 62.000.000 Ft a kötelezően ellátandó alapellátás, 

137.000.000 Ft az önként vállalt járó beteg ellátások díja.  

 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény értelmében a felnőtt orvosi ügyeleti 

feladatot ellátó egészségügyi szolgáltatóval, határozatlan időtartamra kötendő feladat ellátási 

szerződés megkötése érdekében, közbeszerzési eljárást szükséges lefolytatni. Az új 
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közbeszerzési eljárás megindításához a FESZ, mint ajánlatkérő felkérőlevél megküldésével 

kéri fel a FEV IX Zrt-t, és ezt követően indítható közbeszerzési eljárás. Az eljárás 

lefolytatásának időtartama, határidői a felkérőlevél alapján határozható meg. 

 

A FESZ jelzi továbbá, hogy a felnőtt ügyeletre fizetendő többletköltség további folyamatos 

biztosítását is igényli a 2016. évre, mely végleges összegét az érvényesen és eredményesen 

lefolytatott közbeszerzési eljárást követően áll módjában megjelölni. 

 

 

Budapest, 2015. november 05. 

 

 

 

 

 

Zombory Miklós s.k. 

  alpolgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


