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Tárgy: előterjesztés a 2010. évi gyermekorvosi ügyelet ellátása tárgyában 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
2009. június hónapban megkereste Önkormányzatunkat a XIII. kerületi Önkormányzat, hogy 
a nemrég felújított Révész utca 10-12 szám alatt található szakrendelőjének egy, egyenlőre 
még üres részébe, a folyamatos és biztonságos ellátás biztosítása érdekében, több 
önkormányzat összefogásával 2010. évben gyermekügyeleti szolgálat létrehozását tervezi. 
 
Magyarországi Református Egyházak Bethesda Kórházának Főigazgatója írásban - 1998. 
december 16-án aláírt szolgáltatási szerződés 6. pontja értelmében - 2009. december 31-vel 
felmondta a szolgáltatás ellátását. 
Ajánlatot tett továbbá Dr. Somodi Zoltán gyermekorvos, árajánlata: 18.642.000 Ft 
(megszakadtak a tárgyalások). 
 
A Képviselő-testület 2009. augusztus 11-ei ülésén úgy döntött, hogy szándéknyilatkozatát 
adja ahhoz, hogy Újpest Önkormányzata a XIII. kerületi Egészségügyi Szolgáltató Non-profit 
Közhasznú Kft. Által több kerülettel közösen szervezendő gyermekorvosi ügyelet ellátásában 
és a közbeszerzés kiírásában részt kíván venni. 
 
A XIII. kerületi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Közhasznú Kft. több kerülettel (IV., V., 
VI., VII., XIV., XV., együttműködve központosított formában kíván gyermekügyeletet 
működtetni. Ehhez közös ajánlatkérőként közbeszerzési eljárás megindítása volt szükséges. A 
közbeszerzési eljárás megszervezését a XIII. kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú 
Nonprofit Kft vállalta. Elkészítették a gyermekorvosi ügyelet egyszerűsített közbeszerzési 
eljárás kiírásának tervezetét.  
A közbeszerzési eljárás megindításával és lebonyolításával kapcsolatosan felmerülő költségek 
közösen, egymás között a kerületekben lévő 0-14 éves korig terjedő gyermeklétszám 
arányában osztódik meg (12.428 fő gyermeklétszám arányában osztódik meg valamennyi 
költség a kerületek között, ez Újpest esetében 21,6 %).  
A kerületek a nyertes pályázóval önállóan kötnek szerződést. A Révész u-i rendelőben a 
tárgyi és informatikai feltételeket a XIII. kerületi Egészségügyi Szolgálat biztosítja.  
 
A Közbeszerzési eljárásra 2 db érvényes árajánlat érkezett. A Bíráló Bizottság egyhangúlag 
nyertes ajánlattevőként az International Ambulance Service Kft-t, ajánlati ár: míg második 
helyezettként a Főnix – Med Egészségügyi Szolgáltató ZRT-t, jelölte meg. Az International 
Ambulance Service Kft ajánlati ára: 3.149.000 Ft/hó, a Főnix-Med Egészségügyi Szolgáltató 
Zrt. ajánlati ára: 3.190.000 Ft/hó. 

 



 
-2- 

 
A megbízási szerződés értelmében az International Ambulance Service Kft 2010. január 1-től 
680.184 Ft/hó+áfa (a hatályos áfa törvény szerint) összegért látja el a szolgáltatást. Ezen felül 
a kerületeknek a XIII. kerületi Egészségügyi Szolgáltató felé a szolgáltatásért egységesen 
havonta 20.000 Ft+áfa átalány összeget kell fizetni. A díj évente a hivatalos KSH inflációs 
rátával emelkedik.  
 
 
A Népjóléti és Lakásügyi Bizottság 2009. december 3-ai ülésén megtárgyalta az előterjesztést 
és jóváhagyólag támogatja a Képviselő-testület részére az Önkormányzat és az International 
Ambulance Service Kft között gyermekorvosi ügyelet ellátására 2010. január 1-vel létrejövő 
megbízási szerződés aláírását. 
 
Határozati javaslat: 
Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete ……/2009. (……) 
számú határozatával hozzájárul 2010. január 1-től Újpest Önkormányzata és az International 
Ambulance Service Kft. között gyermekügyelet ellátására létrejött megbízási szerződés 
megkötéséhez. Felhatalmazza a Polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 
Budapest, 2009. december 4. 
 
 

Nagy István  
 

 
Az előterjesztést tárgyalta a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Köblös Anita 
 
A háttéranyag a Jogi és Képviselői Irodán és titkárságomon megtekinthető. 


