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7370 Sásd, Dózsa György u. 32.
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Tárgy: ajánlat

Tisztelt Polgármester Úr!

Személyes megbeszélésünk alkalmával -  2022, szeptember 29. napján- elhangzottak alapján 

szeretném írásban is felvázolni az ügyelet működtetésével kapcsolatban rendelkezésünkre álló 

lehetőségeket.

Önök számára is ismertek az elmúlt évek során bekövetkezett, és az egészségügyben jelentős 

mértékben érezhető változások, melyek mind az ellátásban részt vevő humánerőforrás 

díjazására, részvételük jogi kereteire -  egészségügyi szolgálati jogviszony, KATA tv...- mind 

az ellátást is nagy mértékben befolyásoló rezsi emelkedésekre is kiterjedtnek.

Az Önök térségében élő lakosok száma 9422 fo, mely létszám ellátására létre hozott ügyelet 

fenntartása nem gazdaságos. Az ellátás biztosításában részt vevő önkormányzatok egy kis 

lakosság számú ügyeleti rendszer fenntartása esetén nagyobb mértékű kiegészítő díj fizetése 

mellett tudják csak a betegellátást biztosítani.

Az ilyen esetekben javaslatunk mindig egy nagyobb ügyeleti rendszerhez történő csatlakozást 

vagy több kisebb rendszer összevonását javasoljuk az önkormányzatoknak, mely által az 

ellátandó lakosságszám -  a jogszabályi keretek betartása mellett- olyan összegű NEAK 

finanszírozást biztosít, mely mellett kisebb mértékű önkormányzati hozzájárulás szükséges.

Ajánlatunkban több lehetőséget mutatok be. melyekből jól látható lesz a különbség az ellátandó 

lakosságszám arányában.
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Abban az esetben, ha az ügyeleti ellátás a jelenlegi lakosságszámmal működik tovább, - melyet 

az önkormányzatok költségvetésének megterhelése miatt nem javasolnék- az ellátás biztosítása 

766,-Ft/lakos/hó kiegészítő díj mellett kivitelezhető.

Amennyiben a Dombóvári Kistérség által működtetett Ügyeleti rendszerhez csatlakoznának, 

úgy ezen összeg 145,-Ft/lakos/hó összegben realizálódna. Ebben az esetben, tekintettel arra, 

hogy az ellátandó lakosságszám meghaladná a 40.000 fét, a dombóvári ügyeleti központ 1 

orvos, 1 ápoló, 1 sofőr szakszemélyzet által nyújtott ellátásához még további 1 kiterjesztett 

hatáskörű ápoló által ellátott elsősegély pont is működne Sásdon.

Jelenleg a dombóvári ügyeleti rendszerhez egy további -  4 településből álló- kisebb régió is 

csatlakozási tárgyalásokat kezdeményezett. Abban az esetben az ügyeleti rendszer további 

plusz NEAK finanszírozáshoz jutna a növekvő lakosságszám miatt, ami tovább csökkentené a 

kiegészítő díj mértékét. Ezen esetben is a dombóvári ügyeleti központ 1 orvos, 1 ápoló, 1 sofőr 

szakszemélyzet által nyújtott ellátásához további 1 kiterjesztett hatáskörű ápoló által ellátott 

elsősegély pont működne Sásdon, de a kiegészítő díj mértéke 125,-Ft/lakos/hó összegben 
kerülne megállapításra.

Kelt.: 2022.10. 12.

Köszönettel és Üdvözlettel,

Dr. Rus János 

ügyvezető
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SÁSD
Részletes eredménylevezetés

i D C V C i c u n

NEAK bevétel 1414 719 HUF
,v.

16 976 628 HUF
önkormányzati bevételek
Bevételek összesen 1414 719 HUF 16976628HUF

m m m im íí
Igét; bérjellegű kiadások [Szochoval) 7366 000 HUFj 88 392 « »  HUF

Anyagköltség {gyógyszer, kötszer) 219 296HÚF 2 631552 HUF
Anyagköltség (üzemanyag) 239 550 HUF 2 874 600 HUF!
Szolgáltatási oTák (gk.javitás, gk.biztosítás, műszaki vizsgadíj) 142439 HUF 1709 268 HUF-
Szolgáltatási dijak (bérleti díj, közüzemi dijak) 270 227 HUF 3 242 724 HUF
Adók (HIPA, gépjárműadó) 94 488 HUF 1133 8S6 HUF
Menedzsmentéi, működési költségek 300 000 HUF 3 600 000 HUF
Költségek, ráfordítások Összesen 8632 000 HUF 103 S84 000 HUF

[ÖSSZESEN____________ '  _____ ____________ "  _________ -7 217281HUF -86607377 HUFl

jTakősség 9422 föjtyiakös/hó) * ~~ T  -7Ü bÜf1 j

dom bóvár-sAsd
Részletes eredménylevezetés

- .:* Ö . v  '■ .test - ]
NEAK bevétel $763 950 HUF 81167400 HUF
Önkormányzati bevételek
-Bevételek összesen 6 763 950 HUF 81167400 HUF

j ^ T O É ^ K ^ C ^ A s i K -V *  ’ ‘  > ”  „>  \ J  - " ‘f
ÍBér, bérjellegű kiadások ISzochoval) ! 9 624 000 HUF 115 488 000 HUF!

Anyagköltség (gyógyszer, kötszer) 286 632 HUF 3 439 584 HUF
Anyagköltség (üzemanyag) 294 299 HUF 3 531588 HUFj 

2 O K  064 HUFSzolgáltatási dijak (gk-javitás, gk.biztos!tés. műszaki vizsgadij) 172 922 HUF
Szolgáltatási dijak (bérleti díj, közüzemi dijak) 362 534 HUF 4 350 408 HUF
Adók (HIPA. gépjárműadói 129 588 HUF 1555 056 HUF
Menedzsmentdíj, működési költségek 350 000 HUF 4 200 000 HUF
Költségek, ráfordítások összesen U  219 975 HUF 134639 700HUF

|öS5ZES£N_.....  ______ ”  [ -4456 025 HUfI -53472 3Q0HUF;

íDombóvár hozzájárulás (lakosság 36351 t t j  ~ I 3089835 HUFl 1

Differencia 1 1366190HUFl

[Üsd hozzájiauiás (lakossá 9422 f6) ft/lakos/hó________ ~ _______- ______ __________ M S  Hüfj

DOMBÓVÁR-SÁSD-HŐGYÉSZ térség 
Részletes eredménylevezetés

t̂tat̂ ggTtKSS- --V*r ■---;vjr; - ---■re-tvfy-erwt.- *rt-r r- ry—r-t _;f.
r  ~.r, r [ ó * 3 !  .....

|NEAK bevétel 7 365 331 HUF 88 383 972 HUF
IÖnkormányzati bevételek .....................
1 Bevételek Összesen 7 365 331 HUF 88 383 972 HUF'

JkÖEISíSf*.StAíOfiíJjtrÁSO* - ffe  .H M ',. . , ' . ' ,, !
iBés. béfjejlegfl kiadások {Szochoval) 10 340000 HUF 124080000 HUFl

Anyagköltség (gyógyszer, kötszer) 294186 HUF 3 530 232 HUFj
Anyagköltség (üzemanyag) 301853 HUF 3622 236 HUF
Szolgáltatási dijak (gk.javítés, gk.biztosítás, műszaki vizsgadij) 180 476 HUF 2165 712 HUF
Szolgáltatási díjak (bérleti dl), közüzemi díjak) 370 088 HUF 4 441 056 HUF
Adók (HIPA, gépjárműadó! 137 143 HUF 1645 716 HUF
Menedzsmentd működési költségek 400 000 HUF 4 800000 HUF
Költségek, ráfordítások összesen 12 023 746 HUF 144 284 952 HUF

ÖSSZESEN -4 658 415 HUF -55 900 980 HUF í

ÍDpnilsévlr-Bfevész térség hozzájárulás (lakosság 39904 föl _____  1 3 460 665 HUF ___ J

Differencia i 1177 750 HUFl 1

Sósd hoztájérruUs {lakosság 9422 fö) ft/lakos/hó 1 J25HUFI |
EMERGEN1- S ER V IC E  KFT
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Tár<»v: Központi háziorvosi ügy elet ellátása

Hat ár k ő  a t i  / a v a s j a  t i .

.........Önkormányzat Képviselő-testülete a központi háziorvosi ügyeleti feladatellátás jelenlegi
működtetését felülvizsgálva a következő döntést hozza.

Az önkormányzat a SPED-MED Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel a központi 
háziorvosi ügyeleti feladatok ellátására kötött feladatellátási szerződést egyoldalú 
nyilatkozattal, a szerződés 1. pontjában foglalt jogával élve 2022. december 31. napjával 
megszünteti.

Határidő: közlésre 2022. november 30.
Felelős: polgármester

H a t á r o z a t i  j a v a s l a t i ! .

.........Önkormányzat Képviselő-testülete a központi háziorvosi ügyeleti feladatok ellátásával,
Dombóvár központi székhellyel és Sásdon elsősegély pont működtetésével az Emergency 
Service Egészségügyi Szolgáltató Kft. t (1131 Budapest, Topolya utca 4-8.) bízza meg, 
határozatlan időre. A képviselő-testület az ajánlatban meghatározott kiegészítő önkormányzati 
hozzájárulás összegét elfogadja. Az önkormányzat a szolgáltató közvetlen NEAK 
finanszírozásához hozzájárul.

Az új szolgáltatóval kötendő feladat-ellátási szerződés aláírására a képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert.

Határidő: szerződéskötésre azonnal 
Felelős: polgármester


