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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A helyi önkormányzatok kötelező feladatai közé tartozik a gyermeklakosság (0-14 év 
közötti korosztály) ügyeleti ellátása. 
 
Ezt a feladatot  
 
a) korábban több kerülettől (így a XXI. kerülettől is) átvette a Heim Pál 
Gyermekkórház 
 
b) néhány más kerületben pedig az önkormányzattal kötött szolgáltatási szerződés 
keretében látja el a Heim Pál Gyermekkórház. 
 
 
2009. december hónapban a Heim Pál Gyermekkórház főigazgatója összehívta azt a 
10 dél-pesti kerületet, ahol ellátják a gyermekügyeletet. Ezen a találkozón közölte a 
főigazgató a résztvevő kerületekkel, majd levélben az érintett polgármesterekkel, 
hogy a jövőben az OEP finanszírozáson felül – a fennálló szerződésben 
foglaltakon túlmenően - jelentős önkormányzati kiegészítő támogatást kér a 
feladat ellátásáért. 
 
A kerületek egészségügyért felelős vezetői az elmúlt hónapokban több egyeztető 
megbeszélést folytattak a témában. Ennek eredményeként a Heim Pál 
Gyermekkórház  vezetése: 
 

- szerény mértékben, de csökkentette korábbi igényét: jelenlegi kiegészítő 
igénye a XXI. kerülettől 2.159.100.- Ft/2010. évre vonatkozóan 

- az OEP finanszírozás feletti kiegészítés összegét a Kórház nem tekinti 
fixnek, a kiadások alapján év közben vissza kíván térni az összeg 
korrekciójára,  

- a következő években évente kívánják meghatározni a kiegészítő térítés 
összegét, így a határozatlan idejű megállapodás egyes elemei ezáltal 
határozott idejűvé változnának. 

 
 
Az egyeztető tárgyalásokon résztvevő kerületek egészségügyi vezetőinek véleménye 
a kiegészítő térítés vonatkozásában a főbb kérdésekben megegyezik: 
 

- Miközben a kerületekben az egészségügyi intézmények 2010. évi 
költségvetése döntő mértékben a 2009. évi szinten került elfogadásra, a 
kerületi vezetők többsége nem tartja elfogadhatónak a kórház által az 
ügyeleti ellátásra fordított kiadások olyan mértékű növekedését, amelyet a 
kiegészítő térítésre vonatkozó igényük tartalmaz. 
 

- Megállapodás hiányában elfogadhatatlannak tartják, hogy a kiegészítő 
térítésre visszamenőleg, 2010. január 1-től vállaljanak kötelezettséget a 
kerületi önkormányzatok.  
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- A kerületek szakmai vezetői között tejes egyetértés alakult ki abban a 
tekintetben, hogy a gyermekügyeleti feladatot a dél-pesti kerületeknek a 
jövőben is együtt célszerű működtetni, mind a szakmai szempontok, mind 
a költséghatékonyság szempontjából ez az optimális megoldás. 

 
Korábban (2009-ben) Észak-Pesten 7 kerület már úgy döntött, hogy közösen 
oldja meg a gyermekügyeleti ellátást, oly módon, hogy az egészségügyi 
szolgáltató szervezeteik között erre a célra egy „Megállapodás” jött létre. A 
közbeszerzési eljárás bonyolítására az egészségügyi szolgáltató szervezetek 
megállapodása alapján került sor. Az eredményes eljárást követően új szolgáltatóval 
kötöttek (lényegesen szerényebb áron) szerződést a feladat ellátására. 
 
 
A fentebb részletezett okok miatt célszerű, hogy a dél-pesti tíz kerület 
egészségügyi szolgáltató szervezetei – az észak-pesti példa tapasztalatai 
alapján – közösen folytassanak le közbeszerzési eljárást a gyermekügyeleti 
feladatok ellátására.  
 
 
Budapest, 2010. április 27. 
 
 
 
 
 
         Horváth Gyula 

alpolgármester 
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Határozati javaslatok: 
 
 

1) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a gyermekügyeleti ellátáshoz kapcsolódóan a Heim Pál 
Gyermekkórházzal fennálló szerződésben foglaltakon túlmenően a Kórház 
által igényelt kiegészítő térítési igényt nem fogadja el. Felkéri a 
Polgármestert, hogy erről a Heim Pál Gyermekkórház vezetését 
tájékoztassa.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató 
szavazata szükséges.  

 
 
 

2) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a gyermekügyelet ellátásával kapcsolatos kötelező önkormányzati 
feladatok ellátásáról a Csepeli Egészségügyi Szolgálat útján kíván 
gondoskodni. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 

A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató 
szavazata szükséges.  

 
 
 

3) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy egyetért azzal, hogy a dél-pesti kerületek egészségügyi szolgáltató 
intézményei megállapodást kössenek egymással a gyermekügyeleti ellátás 
központosított formában történő megvalósításáról. Felhatalmazza a Csepeli 
Egészségügyi Szolgálat. intézményvezetőjét, hogy az ezzel kapcsolatos 
megállapodásokat saját hatáskörében írja alá.  

 
Határidő: 2010. május 31. 
Felelős: Polgármester 

  Végrehajtásért: Csepeli Egészségügyi Szolgálat intézményvezetője 
 

A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató 
szavazata szükséges.  
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4) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, 
egyetért azzal, hogy a délpesti kerületek egészségügyi szolgáltató 
intézményei által lebonyolításra kerülő közös közbeszerzési eljárással 
kapcsolatos költségeket a megállapodásban résztvevő szervezetek a 
kerületi gyermeklétszámok arányában viseljék. Az Önkormányzat az ehhez 
szükséges költségfedezetet az önkormányzat 2010. évi költségvetési 
rendeletében foglaltak szerint a Csepeli Egészségügyi Szolgálat 
költségvetésében biztosítja.  

 
Határidő: 2010. december 31. 
Felelős: Polgármester 

  Végrehajtásért: Csepeli Egészségügyi Szolgálat intézményvezetője 
 

A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató 
szavazata szükséges.  

 
 
 

5) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, 
egyetért azzal, hogy eredményes közbeszerzési pályázat esetén a dél-pesti 
gyermekügyeleti ellátásra vonatkozó szolgáltatási szerződést a Csepeli 
Egészségügyi Szolgálat intézményvezetője aláírja. A gyermekügyeleti 
feladatok ellátásához szükséges fedezetet, beleértve az erre a célra járó 
OEP finanszírozást, az önkormányzat – eredményes közbeszerzési pályázat 
esetén – a tárgyévi költségvetése szerint az intézmény költségvetésében 
biztosítja.  

 
Határidő: 2010. december 31. 
Felelős: Polgármester 

  Végrehajtásért: Csepeli Egészségügyi Szolgálat intézményvezetője 
 

A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató 
szavazata szükséges.  
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