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7. Előterjesztés a háziorvosi ügyeleti szolgáltatás tárgyú közbeszerzési eljárás 

megindításáról 

Előadó: Fülöp Zsolt polgármester 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Polgármesterének 

36/2020. (V.13.) sz. határozata: 

 

 

Szentendre Város Önkormányzat Polgármestere a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében, a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel a veszélyhelyzet idejére biztosított jogkörben eljárva úgy dönt, 

hogy 

1.  Szentendre Városában 0-24 órás időtartamú háziorvosi ügyeletet továbbra is 

működtetni kívánja az alábbi minimumfeltételekkel:  

 0-24 órában folyamatosan rendelkezésre álló ügyeleti csapat (ügyeletes orvos, ápoló 

végzettségű gépkocsivezető), amely mind felnőtt, mind gyermek ellátást végez 

ambuláns módon és Szentendre közigazgatási területén belül a bejelentő lakásán is.  

 A munkanapnak nem minősülő napokon 09:00-13:00 óra között a háziorvosi 

rendelőben gyermekorvosi ambuláns ellátás működik. 

 A pályázatot elnyerő szolgáltató vállalja, hogy a foglalkoztatást tekintve az igényeknek 

megfelelően előnyben részesíti a helyismerettel rendelkező, a településen dolgozó 

egészségügyi szakembereket. 

 A szolgáltató vállalja, hogy az ügyeleti ellátás kapcsán szorosan együttműködik az 

Országos Mentőszolgálattal. 

 A szolgáltató elektronikus dokumentációs rendszert működtet, és részletes havi 

betegforgalmi statisztikákat vezet, amelyet az Önkormányzat rendelkezésére bocsát. 

 A szolgáltató minőségbiztosítási rendszert üzemeltet, melynek eredményeiről 

rendszeresen beszámol az önkormányzatnak, elérhetővé teszi a lakosság számára. 

 A szolgáltató a lakosság számára megelőző és ismeretterjesztő tevékenységet is végez.  

 A szolgáltató internetes felületet működtet, mely folyamatosan frissülő tájékoztató, 

megelőző, ismeretterjesztő és az alapellátás egészét érintő lényegi információkat 

tartalmaz. 

2. a háziorvosi ügyeleti szolgáltatás ellátása tárgyában közbeszerzési eljárást indít; 

3. a jelen határozat pénzügyi hatását az Önkormányzat soron következő költségvetéseinek 

tervezésekor figyelembe veszi; 

4. elfogadja a Pilisszentlászló Község Önkormányzatával kötendő közös közbeszerzésről 

szóló megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal, felkéri a Polgármestert 

annak megkötésére, amennyiben azt Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-

testülete szintén elfogadja. 

5. a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § alapján Szentendre Város 

Önkormányzat 2020. évre vonatkozó, éves összesített közbeszerzési tervébe a jelen 

határozat szerinti uniós nyílt közbeszerzési eljárást felveszi, felkéri a Jegyzőt annak 

nyilvánosságra hozatalára. 
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Felelős:     Polgármester 

Határidő: 1-2, 4-5. pont: azonnal 

       3. pont: önkormányzati következő évi költségvetéseinek tervezése 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Jegyzői Iroda 

 

 

 

Szentendre, 2020. május 13. 

 

 

 

  Fülöp Zsolt s. k.  

               polgármester  

 

 

 

 

 

 
Kapja: 

1. Önkormányzati és Ügyfélszolgálati Iroda – irattár 

2. A Képviselő-testület tagjai 

3. Jegyzői Iroda, Jegyzői koordinátor – intézkedésre 

4. Pénzügyi irodavezető – intézkedésre 

 

 

Közzétéve az L/Testületi anyagok/Határozatok mappában és a Weboldalon. 

 


