
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 

www.retsag.hu  Email: hivatal@retsag.hu 
 

1 oldal a 3 oldalból 

 
Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária              Előterjesztő:  Hegedűs Ferenc polgármester 

JUNIMED Kft. kérelme 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2017. november 24-i ülésére 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Központi Orvosi Ügyeletet működtető JUNIMED Kft. képviselője azzal a kéréssel fordul a 
Képviselő-testülethez, hogy az orvosi ügyeletért fizetendő díjat 2018. január 1. naptól 40 Ft/fő 
összegben elfogadni szíveskedjen. 
 
A JUNIMED Kft-vel 2013. február 15-én kötöttünk szerződést. Közbeszerzés eredményeként a 
szolgáltató vállalta, hogy 29 Ft/fő/hó önkormányzati támogatás + OEP finanszírozás átengedé-
se mellett biztosítja városunkban az ügyeleti ellátást. A szerződés 6. pontja lehetőséget biztosí-
tott a szolgáltató részére, hogy minden év január 1. naptól maximum a KSH által közzétett szol-
gáltatási árindex 85 %-val emelje díjait. A szolgáltató egy alkalommal élt a díjemelés lehetősé-
gével, jelenleg 29,42 Ft/fő/hó összeggel járulunk hozzá a szolgáltatáshoz. 
 
dr. Juhász Attila a JUNIMED Kft. ügyvezetője a 36 %-os emelkedést azzal indokolja, hogy vál-
lalkozása tekintetében humánerőforrás problémák merültek fel. A probléma főleg az ügyeletet 
vállaló orvosok körében tapasztalható. A munkaerőhiány, az alacsony díjak nem ösztönzik az 
orvosokat ügyelet vállalására. 
 
A háziorvosi ügyeleti ellátás kötelező önkormányzati feladat. Szerződésünk szerint az alábbi 
létszám után kell ügyeleti hozzájárulási díjat fizetni: 
0 – 14. éves lakos  419 fő 
15-18 éves lakos  135 fő 
felnőtt lakos          2.328 fő 
összesen:          2.882 fő. 
 
A díjemelés havi szintű hatása 30.492 Ft, éves hatása 365.904 Ft. 
 
Amennyiben a Képviselő-testület támogatja a JUNIMED Kft. díjemelésre vonatkozó kérelmét, 
úgy a megkötött szerződés 6. pontját módosítani szükséges. 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
 
Rétság, 2017. november 13. 
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

2013. évben lebonyolított közbeszerzési eljárás, és szerződés kötés. 
 

 

3. Jogszabályi háttér:  

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet  
 

22.§ (3) A költségvetés végrehajtása során az intézmények 
h)    az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi 

Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi 
jóváhagyást követően lehet aláírni és felmondani. A Városi Művelődési Központ 
és Könyvtár vezetője, sürgős esetben bármilyen szerződés vagy megállapodás 
aláírása előtt köteles a vis major munkacsoporttal egyeztetni,   

 
 

4. Határozati javaslat:  

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2017.(XI.24.) KT. HATÁROZATA 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a JUNIMED Kft. kérelméről ké-
szített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy 2018. január 1. naptól az orvosi ügyeleti ellátás 
szolgátatásért fizetendő önkormányzati támogatás 40 Ft/fő/hó összegben kerüljön megállapí-
tásra. 
 
A 2013. február 15-én megkötött Szerződés 6. pontjában szereplő önkormányzati támogatás  
29 Ft/fő/hó összegét 40 Ft/fő/hó összegre kell módosítani. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert, hogy a jelenleg hatályos 
szerződés módosítását a fenti feltételek szerint aláírja.  
 
Az orvosi ügyelet önkormányzati támogatását a 2018. évi költségvetésben a fentiek szerint mó-
dosított összeggel kell tervezni 
 
Határidő: 2017. december 11., majd szöveg szerint 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
























