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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben a 13. § (1) 
bekezdésének 4. pontjában rögzített egészségügyi alapellátás – mint minden önkormányzat 
számára helyben kötelezően biztosítandó közfeladat – körébe tartozó háziorvosi és házi 
gyermekorvosi alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyelet ellátását a 
Komlói Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás területén, az UNIMEDKER Kft.-vel 
kötött megállapodás alapján biztosítjuk. A Komló Kossuth L. u. 103. szám alatti ügyeleti 
központhoz tartozó települések jelenleg: Komló, Hosszúhetény, Magyarszék, Liget, 
Mecsekpölöske, Magyarhertelend, Bodolyabér, Mánfa, Magyaregregy, Szalatnak, Köblény, 
Kárász, Szászvár és Vékény. E településeket az UNIMEDKER Kft.-vel kötött egyedi 
szerződéseik alapján ügyeleti díj fizetési kötelezettség terheli az orvosi ügyeleti szolgálat 
ellátásáért.  
 
Az ügyeleti díj mértéke településenként lakosságszám szerint változó, alapja pedig egy 
egységes 1 fő/évre megállapított ügyeleti díj. Komló Város Önkormányzat az eredeti 
szerződés 2007. évi megkötése óta változatlanul, éves szinten 9.600.000,- Ft-ot fizet a 
szolgáltatásért. Tekintettel arra, hogy a szolgáltatási terület, valamint a szolgáltatás általános 
költségei az utóbbi években nőttek, az ügyeleti díj mértéke azonban gyakorlatilag a 
szerződések megkötése óta változatlan, és az egyes települések különböző díjakat fizetnek 
ugyanazért a szolgáltatásért, a szolgáltatás feltételeinek teljes körű felülvizsgálata vált 
szükségessé. E tényre már a márciusi képviselő-testületi ülés napirendjével kapcsolatban is 
utaltam, amikor Szászvár és Vékény településeknek a szolgáltatáshoz történő csatlakozását 
hagytuk jóvá.  
 
Mindezek alapján az UNIMEDKER Kft.-vel egyeztetéseket folytattunk, melynek 
eredményeként megállapodtunk egy 450,- Ft/fő/év ügyeleti alapdíjban (2. sz. melléklet). Ez a 
díj az általános költségek mellett, a szolgáltatási terület növekedése miatt kialakult fejlesztési 
igény – gépjármű vásárlás – kielégítésére is lehetőséget biztosít. A piac árait áttekintve, 
egyértelműen megállapítható, hogy az így meghatározott ügyeleti díj az átlagosnál 
alacsonyabb, rendkívül kedvező díjnak minősül a térségben. 
 
A szolgáltatás ellátása jelenleg a szolgáltatási területhez csatlakozott tagönkormányzatok és 
az UNIMEDKER Kft. között létrejött egyedi szerződések alapján történik. Tekintettel 
azonban arra, hogy Társulási Megállapodásban a tagönkormányzatok a Társuláson keresztül 
biztosított feladatok körében rögzítik a háziorvosi és házi gyermekorvosi ügylet ellátását, 
indokolt a feladatellátás átszervezése a szociális és gyermekjóléti feladatok mintájára. Egyedi 
szerződések helyett minden tagönkormányzat háromoldalú megállapodást köt a Társulással és 
az UNIMEDKER Kft.-vel az 1. számú melléklet szerinti tartalommal. E feladatellátással 
kapcsolatos adminisztratív, pénzügyi teendőket Komló Város Önkormányzat Gazdasági 
Ellátó Szervezete végzi majd, és 2016. július 1. napjától a szolgáltatás ellátásáért fizetendő 
ügyeleti díj megfizetése a Társuláson keresztül történne. Az ügyeleti díj ezt követően a 
társulás költségvetésében szerepeltetésre kerülne.  
 
A Képviselő-testület az ügyeleti díj forrását a jelen képviselő-testületi ülés keretében tárgyalt 
költségvetési rendeletmódosítás során tárgyalja. 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az illetékes bizottságok véleményeinek 
figyelembevételével a határozati javaslatot támogatni szíveskedjék!  
 
 



Határozati  javaslat:  
 

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Szociális és egészségügyi 
bizottság, Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság véleményének figyelembevételével – az orvosi ügyelettel kapcsolatos döntések 
meghozatala tárgyú előterjesztést megvitatta, és az alábbi határozatot hozza:  
 

1.) A Képviselő-testület megismerte és jóváhagyja a Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának …./2016. (VI. 23.) számú határozatát.  
 

2.) A Képviselő-testület az egészségügyi feladatok körében rögzített háziorvosi és házi 
gyermekorvosi ügyelet ellátását továbbra is az UNIMEDKER Kft.-vel kötött 
megállapodás alapján kívánja biztosítani Komló városban. 
 

3.) A Képviselő-testület az ügyeleti díjat 2016. július 1. napjától évi 450,- Ft/állandó lakos 
szerint jóváhagyja, azzal hogy a 2016. július 1-től 2016. december 31-ig terjedő fél 
éves időszakban 225,- Ft/állandó lakos ügyeleti díjat teljesít. 

 
4.) A Képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert, hogy a Komlói Kistérség 

Többcélú Önkormányzati Társulással és az UNIMEDKER Kft.-vel kötendő 
háromoldalú megállapodást, valamint az annak mellékletét képező felhatalmazó 
levelet az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal aláírja. 

 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
 
Komló, 2016. június 16. 
 
        Polics József 
        polgármester 



Előterjesztés 1 sz. melléklet 
MEGÁLLAPODÁS 

 
HÁZIORVOSI ÉS HÁZI GYERMEKORVOSI FELADATOK VÉGZÉSÉR E 

 
amely létrejött  
 
egyrészről Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 7300 Komló, Városház tér 3. – a 
továbbiakban megbízó, képviseletében eljár Bareithné Benke Nikolett alpolgármester,  
 
másrészről a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 7300 Komló, Városház tér 3. – 
a továbbiakban megbízott, képviseletében eljár Polics József Elnök,  
 
továbbá az UNIMEDKER Kft., mint szolgáltató, 7300 Komló, Vájáriskola u. 10. (telephely: 7300 
Komló, Kossuth L. u. 103.), képviseletében eljár Dr. Tánczos Frigyes Attila ügyvezető 
 
(a továbbiakban együtt: felek) között az alábbi feltételekkel: 
 
A megállapodást a felek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 87. §, és 13. § (1) bekezdésének 4. pontjában, valamint az egészségügyi ellátás 
folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V. 11.) ESzCsM 
rendelet 15. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel kötik meg. 
  

I. Előzmények 
 
Felek rögzítik, hogy a megbízó a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodása alapján az egészségügyi alapellátás körében a háziorvosi és házi gyermekorvosi 
feladatokat ……. év óta a megbízotton keresztül, a szolgáltató által biztosítja. Felek rögzítik, hogy 
közösen felülvizsgálták a feladatellátás feltételeit, és a jogviszony újraszabályozása, valamint a 
köztük létrejött megállapodások egységes szerkezetbe foglalása és aktualizálása mellett döntenek 
jelen megállapodásban foglaltak szerint. Jelen megállapodást a Társulás tanácsa a …/2016. (VI. 
23.) Tct. határozatával hagyta jóvá. 
 
Felek rögzítik, hogy 2016. május 1. napjától a szolgáltató 7300 Komló, Kossuth L. utca 103. sz. 
alatti ügyeleti központjához a következő települések tartoznak: Komló, Hosszúhetény, 
Magyarszék, Liget, Mecsekpölöske, Magyarhertelend, Bodolyabér, Mánfa, Magyaregregy, 
Szalatnak, Köblény, Kárász, Szászvár és Vékény. 
 
 

II. Megállapodás tárgya 
 
1.) A megbízó a megbízottat a háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyelet ellátásának végzésére 

megbízza, mely tevékenységet a megbízott a szolgáltatón keresztül, egészségügyi alapellátás 
körében valósít meg.  

 
2.) Megbízó megbízza a szolgáltatót, és a szolgáltató vállalja, hogy az érintett önkormányzatok 

területén a felnőtt és gyermek központi háziorvosi ügyeleti szolgálatot biztosítja, elsősorban a 
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás területén ellátási kötelezettséggel 
rendelkező háziorvosokkal. 

 
3.) Az ügyeleti szolgáltatás teljesítésének helye: Komlói Rendelőintézet (7300 Komló, Kossuth 

L. u. 103.) Az ügyeletet szolgáltató hétköznaponként 15.20 órától reggel 7 óráig vegyes, egy 



telephelyű ellátás keretében biztosítja. A szolgáltatást végző orvos gyermekek és felnőttek 
ellátásához is megfelelő képzettséggel és gyakorlattal rendelkezik. Hétvégéken és 
munkaszüneti napokon 24 órában a fenti telephelyen az ügyeletes felnőttorvoson kívül egy fő 
gyermekorvos részvételét is biztosítja. Az ügyeletei díj az ellátását végző orvosok 
tekintetében azonos. A gyermekügyeletet szolgáltató kizárólag a telephelyen látja el, a 
gyermekeket oda be kell szállítani, de különösen indokolt esetben a helyszíni ellátást is 
biztosítja. 

 
4.) Szolgáltató külön térítés nélkül biztosítja a szolgáltatás ellátásának feltételeit (a tevékenység 

ellátásához felszerelt rendelő, telefon, stb.), ezek rendeltetésszerű használatát (takarítás, 
ágynemű-, törölközőcsere, az ahhoz szükséges anyagok stb.), valamint a szolgáltatás 
személyi feltételeit és az ügyeleti tevékenység során felmerül gyógyszerigényt. Vállalja 
továbbá a kihívás során gépjármű biztosítását is.  

 
5.) Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti szolgáltatás ellátásához a …/2016. 

(VI. 23.) sz. határozat értelmében 2016. július 1. napjától évi 450,- Ft/fő OEP finanszírozáson 
felüli támogatás biztosít a szolgáltatást biztosító részére, amelyet tárgyhót követő hónap 3. 
napjáig utal át a megbízott Szigetvári Takarékszövetkezetnél vezetett 50800142-11068051 
számú bankszámlájára. A szolgáltató irányába az ügyeleti díj teljesítése a megbízotton 
keresztül történik. Felek megállapodnak, hogy a lakosságszámra vonatkozóan a tárgyévet 
megelőző év költségvetésében rögzített hivatalos adatot fogadják el. 

 
6.) Felek megállapodnak, hogy a 2016. július 1-től 2016. december 31-ig terjedő fél éves 

időszakban a megbízó a szolgáltatás teljesítéséért 225,- Ft/fő ügyeleti díj megfizetését teljesíti 
az 5.) pontban meghatározott módon.   

 
7.) Felek rögzítik, hogy a fenti szolgáltatás ellátásáért fizetendő ügyeleti díj a Társulás Tanácsa 

által elfogadott éves költségvetési határozatában szerepeltetésre kerül. 
 
8.) A folyamatos működéshez szükséges önkormányzati támogatás összegét az 5.) pontban 

foglaltaknak megfelelően köteles megfizetni a megbízó a szolgáltató részére. Amennyiben a 
megadott határidőre – majd az ezt követő felszólítás határidejére – nem fizet, azonnali 
beszedési megbízással jogosult a megbízott leemelni a tartozást, és jelen megállapodás 
szerint jogosult azonnali hatállyal felmondani a szolgáltatást.  

 
9.) Megbízó vállalja, hogy jelen megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képező felhatalmazó 

levelet aláírja, és számlavezető pénzintézete felé benyújtja. Megbízó vállalja továbbá, hogy 
jelen szerződés aláírását követően nyitott bankszámlái terhére is felhatalmazást ad a 
megbízott részére a hatósági átutalásra a számláját vezető pénzintézet felé, amelynek tényét a 
bankszámlanyitást követő 15 napon belül kell igazolnia a meghatalmazott részére. 
 

10.) A szolgáltatást biztosító vállalja, hogy a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
közigazgatási területén kizárólag a megbízotton keresztül lát el háziorvosi és házi 
gyermekorvosi ügyeleti feladatokat. 

 
11.) Jelen megállapodást szerződő felek 2016. július 1. napjától határozatlan időre kötik. A 

megállapodás rendkívüli felmondással a másik fél súlyos szerződésszegése esetén szüntethető 



meg azonnali hatállyal. A feladatellátását szolgáltatónak a Megbízó OEP finanszírozáson 
felüli költségére ez esetben is biztosítania kell legalább 30 napig.  

 
12.) Rendes felmondással jelen megállapodás hatályát 180 napos határidővel lehet megszüntetni a 

másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal, indokolás nélkül is. 
 
13.) Szolgáltató az ellátást az ÁNTSZ szakmai felügyelete mellett, az ÁNTSZ engedélyében és 

ellenőrzési jegyzőkönyveiben rögzített módon köteles ellátni a szolgáltatás igénybe vevők 
érdekeinek mindenben megfelelően. 

 
14.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Komló Város Önkormányzata, illetve bármely 

intézménye által a felnőtt és gyermek központi háziorvosi ügyeleti szolgálat biztosítására 
kötött minden szerződés 2016. július 1. napjától hatályát veszti. 

 
15.) Megbízó továbbra is hozzájárul, hogy a szolgáltató az OEP finanszírozást saját nevében 

igényelje. Az elszámolással kapcsolatos mindennemű felelősség is szolgáltatót terheli. 
 
16.) A felek megállapodnak abban, hogy a szerződést kölcsönös egyeztetés alapján közösen 

módosíthatják. 
    
Jelen megállapodást felek annak elolvasása és megértése után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag írják alá. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári 
Törvénykönyv rendelkezései, illetve a központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatásra vonatkozó 
egyéb jogszabályok az irányadóak. 
 
 
Komló, 2016. ……………………………….. 
 
 
 
……………………  ……………………..   ………………………. 
megbízó   megbízott      szolgáltató 
 
 
 
A megállapodást kapja: 
 
-  Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás, 7300 Komló, Városház tér 3. 
-  A települési önkormányzat jegyzője 
-  UNIMEDKER Kft., Komló , Kossuth L.u.103. 
 
Tájékoztatásul: 
 
-  GESZ Komló, Városház tér 3.  



1. sz. melléklet 
 

FELHATALMAZÓ LEVÉL 

 

Alulírott Komló Város Önkormányzata Komló, Városház tér 3. szám számlatulajdonos, 
képviseletében Bareithné Benke Nikolett alpolgármester megbízom Önöket, hogy az OTP 
Bank Nyrt. Dél-dunántúli Régió Komlói Fiókjánál vezetett bankszámlám terhére a Komlói 
Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulással és az UNIMEDKER Kft.-vel kötött 
megállapodás alapján – a háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti szolgálat biztosítására 
ügyeleti díj jogcímén – jogosult azonnali beszedési megbízást benyújtani a mindenkori 
jegybanki alapkamattal növelt tőketartozás érvényesítésére. 

 

Bankszámlaszám: 11731063-15331524 
 
 
Jogosult megnevezése: Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
 
 
Jogosult bankszámlaszáma: 50800142-11068051 (Szigetvári Takarékszövetkezet) 
 
 
 
Ezen felhatalmazás visszavonásig érvényes. A felhatalmazás visszavonásának feltétele a 
jogosult írásbeli hozzájáruló nyilatkozata. 
 
 
K o m l ó, 2016. ………………… 
 
 
 
 
………………………………………..   ………………………………… 
        Számlavezető Pénzintézet             Számlatulajdonos 
 
  



Előterjesztés 2. sz. melléklet 
 
 

 

Soszám Település 2016. évi 
lakosság (f ő) 

Ügyeleti díj autóval 
és eszköz 

vásárlással 

Ügyeleti díj autóval és eszköz 
vásárlással 

2016.07.01-2016.12.31. 

450 Ft/fő/év 225 Ft/fő/félév 

1. Komló 25 522 11 484 900 5 742 450 

2. Mánfa 829 373 050 186 525 

3. Magyarszék 1 072 482 400 241 200 

4. Mecsekpölöske 426 191 700 95 850 

5. Liget 416 187 200 93 600 

6. Bodolyabér 241 108 450 54 225 

7. Magyarhertelend 677 304 650 152 325 

8. Szászvár  2 446 1 100 700 550 350 

9. Vékény 149 67 050 33 525 

10. Magyaregregy 763 343 350 171 675 

11. Kárász 348 156 600 78 300 

12. Köblény 233 104 850 52 425 

13. Szalatnak 326 146 700 73 350 

14. Hosszúhetény 3 360 1 512 000 756 000 

Mindösszesen 36 808 16 563 600 8 281 800 

 
 

 


