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ELŐTERJESZTÉS 

Polgármester úr részére 

Tárgy: Javaslat Inter-Ambulance Egészségügyi és Szolgáltató Zrt-vel feladat-átadási/átvállalási 

szerződés megkötésére 

Előterjesztő: Kanász-Nagy Máté alpolgármester 

Előterjesztést készítette: Mikó Alexandra Judit szociálpolitikai referens 

Előterjesztés egyeztetve: dr. Raab Patrik szociális főosztályvezető 

Jogi szempontból ellenőrizte: dr. Gácsi Anett Erzsébet jogi előadó  

Tisztelt Déri Tibor Polgármester Úr! 

Az Újpest Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. december 17. napján öt év határozott 

időtartamra közreműködői szerződést kötött az Inter-Ambulance Egészségügyi és Szolgáltató 

Zrt.-vel (székhely: 1145. Budapest, Thököly út 165. 1. emelet 5., a továbbiakban: Társaság) 24 

órás folyamatos felnőtt kijáró és ambuláns központi háziorvosi ügyeleti ellátással kapcsolatban, 

amely szerződés 2020. december 31. napjával lejár. 

A Polgármester úr a 227/2020 (XI. 16.) határozatával úgy döntött, hogy a fenti tárgyban közbe-

szerzés kiírását engedélyezi, azonban a COVID-19 járvány következtében előállt veszélyhelyzet 

és az egészégügyi ellátásra gyakorolt hatása, valamint az egészségügyi szolgálati jogviszonyról 

szóló 2020. évi C. törvény még nem ismert végrehajtási szabályai miatt a közbeszerzés kiírására 

a Közbeszerzési Tanácsadó 2020. november 26. napján tett nyilatkozata értelmében csak a 2021. 

évben kerül sor. 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdé-

sének 4. pontja rögzíti, hogy az egészségügyi alapellátás megszervezése a helyi önkormányzatok 

részére meghatározott kötelezően ellátandó feladat, ebbe a körbe tartozik a 24 órás orvosi ügye-

let megszervezésének kötelezettsége is. 

Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedé-

lyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 2. § k) pontja alapján közreműködői 

szerződést csak egészségügyi szolgáltató köthet, azonban Budapest Főváros IV. kerület Újpest 

Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) nem minősül egészségügyi szolgáltatónak. A 

Társaság és az Önkormányzat számára az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alap-

ból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet alap-

ján feladat-átadási/átvállalási szerződés megkötésére van lehetőség. 

Tekintettel az Önkormányzat folyamatos betegellátáshoz fűződő érdekére és arra, hogy a bizony-

talan jogszabályi környezet miatt jelenleg nem prognosztizálhatók az egészségügyi foglalkozta-

tási viszonyok sem, így indokolt a Társasággal hat hónap időtartamra feladat átadási/átvállalási 

szerződés megkötése, annak érdekében, hogy a közbeszerzés lefolytatását követően a nyertes 

ajánlattevővel a több évre szóló szerződés megkötésére mindkét fél részéről előrelátható feltéte-

lek mentén kerüljön sor. 
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A Társaság által megküldött árajánlat alapján a hat hónap fizetési kötelezettsége 17.982.000 Ft 

összegben, azaz tizenhétmillió-kilencszáznyolcvankétezer forintban lett meghatározva az Ön-

kormányzat részére. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 111. § d) pontja alap-

ján a fenti összeg nem éri el a közbeszerzési értékhatárt. 

Kérem Tisztelt Déri Tibor Polgármester Urat, hogy járuljon hozzá az Önkormányzat és a Társa-

ság között feladat-átadási/átvállalási szerződés hat hónapos határozott időre, azaz 2021. január 1. 

napjától 2021. június 30. napjáig történő megkötéséhez. 

Határozati javaslat: 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Polgármesterének a katasztrófavéde-

lemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módostásáról szóló 2011. évi CXXVIII. tör-

vény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a Képviselő-testület feladat- és hatás-

körében meghozott …/2020. (XI…..) határozata Inter-Ambulance Egészségügyi és Szolgál-

tató Zrt-vel feladat-átadási/átvállalási szerződés megkötéséről 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintet-

tel, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavéde-

lemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 

46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján, mely szerint veszélyhelyzetben a települési ön-

kormányzat képviselő-testületének feladat-és hatáskörét a polgármester gyakorolja, úgy dönt 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testület döntési hatáskörében 

eljárva, hogy az Inter-Ambulance Egészségügyi és Szolgáltató Zrt.-vel hat hónapra 2021. január 

1. napjától 2021. június 30. napjáig feladat-átadási/átvállalási szerződést köt a 24 órás folyama-

tos felnőtt kijáró és ambuláns központi háziorvosi ügyeleti ellátás biztosítására. 

Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

Határidő: 2020. november 30. 

Budapest, 2020. november 27. 

 

Kanász-Nagy Máté 

alpolgármester 


