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ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP 

 

E-szám: 45/2019. 
 
Tárgy: Döntés a Budakeszi orvosi ügyelet ellátása tárgyában megkötött 
szerződés módosításáról és annak finanszírozásáról 
 
Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester 
Előadó: Papp István jegyző 
 
Az előterjesztés aláírás előtti előzetes ellenőrzése 
 
Vezetői ellenőrzés 

 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  
 

 
előadó osztályvezetője 

 
Pénzügyi ellenőrzés 
 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  

 
 
 
pénzügyi osztályvezető 

Törvényességi ellenőrzés 
 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  
 
       
 
Nagykovácsi, 2019. április 10. 
         

jegyző 
 
 
Az előterjesztés kiküldhető – nem küldhető ki. 
 
 
Nagykovácsi, 2019. április 10. 
 
        polgármester 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 17/2018. (I. 25.) 
határozatával a BÖT keretei között működő Budakeszi orvosi ügyelet ellátására 
vonatkozó szerződés aláírására a jóváhagyást megadta és felhatalmazta a 
polgármestert a Budakeszi orvosi ügyelet finanszírozására vonatkozó pénzeszköz 
átadási megállapodás aláírására. Az orvosi ügyelet költsége a Nemzeti 
Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) által közvetlenül a budakeszi 
orvosi ügyeletet ellátó szolgáltatónak fizetett támogatás, míg a plusz létszám 
költségéhez lakosságszám-arányos megosztással Nagykovácsi havi 118.422,21 
forinttal járult hozzá. 
A Budakeszi Orvosi Ügyelet ellátásban részes települések: Budajenő, Budakeszi, 
Nagykovácsi, Páty, Remeteszőlős, Telki. Páty Képviselő-testülete az 56/2019. (II.27.) 
határozatával arról döntött, hogy az orvosi ügyelet ellátására vonatkozó szerződést 
március 1-jétől felmondja öt hónapos, július 31-én lejáró határidővel. 
 
A BÖT Társulási Tanácsa az április 2-án tartott rendkívüli ülésén a felmondást 
tudomásul vette, és felkérte az ügyeletben érintett polgármestereket, hogy a megbízási 
szerződés módosításának és a finanszírozásnak a kérdését terjesszék a képviselő-
testületek elé. 
 
Az augusztus 1-jétől esedékes módosítás az ügyeletben maradó önkormányzatokra 
megnövekedett költségviseléssel jár. Ez egyrészt az ügyeletet ellátó plusz 1 fő 
orvos/mentőtiszt lakosságarányos költségéből, másrészt a pátyi lakosokra járó NEAK-
támogatás elmaradásnak pótlásából áll. 
Kezdeményezésemre a BÖT elnöki feladatait ellátó dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia 
polgármester asszony a megbízott vállalkozóval tárgyalni fog arról, hogy a megbízási 
díj az ellátandó feladat csökkenésével arányosan változzon. Az augusztus 1-jétől 
fizetendő hozzájárulás pontos összege így jelenleg még nem ismert. Annyi bizonyos, 
hogy valamilyen mértékben minden érintett település esetében növekedni fog.  
 
A szerződés módosításának feltétele, hogy az érintett képviselő-testületek az 
aláíráshoz és a lakosságszámarányos finanszírozáshoz a jóváhagyást megadják. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására. 
 
A határozat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
 
Nagykovácsi, 2019. április 10. 

 
Kiszelné Mohos Katalin 

polgármester 
 
 
 
 
 



Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének  4. napirend 

2019. április 18-i rendes, nyílt ülése 

 

 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Tárgy: Döntés a Budakeszi orvosi ügyelet ellátása tárgyában megkötött 
szerződés módosításáról és annak finanszírozásáról 
 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi orvosi 
ügyelet ellátására vonatkozó szerződés Páty község kiválása miatti módosítására a 
jóváhagyást megadja. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a Budakeszi orvosi ügyelet finanszírozására vonatkozó 
pénzeszköz átadási megállapodás módosításának aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester 
 


