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Tisztelt Képviselő-testület!
A települési önkormányzatok lakosságuk egészségügyi alapellátásáról – a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 4. pontja szerinti közfeladatként gondoskodnak, biztosítva az egészségügyi
alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésbe foglalt kötelező
szolgáltatások alábbi körét:
A háziorvosi, házi gyermekorvosi és az iskolaorvosi (az Eplényi
Napköziotthonos Óvodába beíratott gyermekek számára) szolgáltatásokat, vegyes
körzetben dr. Kovács Hajnalka háziorvos, a vállalkozása a TWO-DOC Egészségügyi
Szolgáltató Betéti Társaság (székhelye: 8420 Zirc, Rákóczi tér 9., Cg.: 19-06503338/36) keretében történő működtetéssel a vele 2012. december 28-án kötött
feladatellátási szerződés alapján biztosítja.
Az egészségügyi alapellátások körébe tartozó fenti szolgáltatások feladatellátás
körzeteit önkormányzati rendeletalkotással kell szabályozni az egészségügyi
alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdése alapján, a települési
önkormányzatok képviselő-testületei jogkörében. A lakosság hatékonyabb
egészségügyi alapellátása érdekében a fenti egészségügyi szolgáltató a megjelölt
egészségügyi szolgáltatási feladatokat több településre kiterjedően nyújtja, ezért – az
egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet
megalkotása előtt – Olaszfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületével, mint
székhely település önkormányzatával megállapodást kell kötni a közös körzetben
történő működtetésről és annak székhelye kijelöléséről.
A határozati javaslat 1. melléklete tartalmazza a háziorvosi, házi gyermekorvosi és
iskolaorvosi feladatellátás közös körzetben történő működtetésével és a közös körzet
székhelyének meghatározásával kapcsolatos megállapodástervezetet.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.
Eplény, 2016. december 9.
Fiskál János
polgármester
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HATÁROZATI JAVASLAT
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2016. (XII. 14.) határozata
Eplény és Olaszfalu községek lakosságának háziorvosi, házi gyermekorvosi
és iskolaorvosi közös körzeteiről és székhelyéről
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Az egészségügyi
alapellátásról szóló önkormányzati rendelet megalkotásához előzetesen szükséges
megállapodás elfogadása” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselőtestület) az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. §
(1) bekezdésében foglalt, az egészségügyi alapellátási feladatellátások
körzeteinek meghatározásáról szóló önkormányzati rendelete megalkotásához
az Olaszfalu község közigazgatási területére is kiterjedő háziorvosi, házi
gyermekorvosi és iskolaorvosi feladatellátások közös körzetének székhelyét
Olaszfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületével kötött megállapodás
alapján, 8414 Olaszfalu, Major utca 2. – orvosi rendelő – székhelycímmel
határozza meg.
2. A képviselő-testület az 1. pontban hivatkozott megállapodást – a határozat 1.
melléklete szerinti tartalommal – jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert,
hogy Olaszfalu Község Önkormányzat polgármesterével a megállapodást
aláírja.
3. A képviselő-testület vállalja, hogy az 1. pont szerinti egészségügyi alapellátási
feladatellátások körzeteit szabályozó önkormányzati rendelete megalkotása
során a több településre kiterjedő közös körzetek székhelyét a 2. pont szerinti
megállapodás alapján rögzíti.
Felelős:
Határidő:

Fiskál János polgármester
2. pontban: 2016. december 30.
3. pontban: 2017. február 28.

A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselők:
Angyal Éva irodavezető,
dr. Bölöniné dr. Deák Piroska egészségügyi tanácsadó
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1. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2016. XII.
14.) határozathoz
Szám: EPL/141/…./2016.
MEGÁLLAPODÁS
/Tervezet/
Az egészségügyi alapellátás keretében biztosított háziorvosi, házi
gyermekorvosi és iskolaorvosi közös körzetek székhelyéről
amely létrejött
egyrészről Olaszfalu Község Önkormányzata (8414 Olaszfalu, Váci Mihály utca
17., adószáma: 15568230-1-19; képviseli: Boriszné Hanich Edit polgármester),
másrészről Eplény Községi Önkormányzat (8413 Eplény, Veszprémi utca 64.,
adószáma: 15568106-2-19; képviseli: Fiskál János polgármester)
(a továbbiakban együtt: Felek)
között alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:
Jelen együttműködési megállapodást a Felek az egészségügyi alapellátásról szóló
2015. évi CXXIII. törvény alapján kötik meg.
1. Felek rögzítik, hogy az egészségügyi alapellátások körébe tartozó háziorvosi,
házi gyermekorvosi és iskolaorvosi feladatellátás körzeteit szabályozó
önkormányzati rendelet megalkotására az egészségügyi alapellátásról szóló
2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdése alapján a települési
önkormányzatok képviselő-testületei jogosultak és egyben kötelezettek is.
Felek kölcsönösen vállalják, hogy a jelen megállapodásukban foglaltakra
figyelemmel állapítják meg a több településre is kiterjedő fenti ellátások közös
körzeteit.
2. Felek kölcsönösen elfogadják, hogy az 1. pont szerinti alapellátási
szolgáltatásokat közös körzet kialakításával, vegyes körzet működtetésével
hatékonyabban képesek biztosítani lakosságaik számára, a körzetek
székhelytelepüléseként: Olaszfalu Községet határozzák meg.
Felek
megállapodnak abban is, hogy a háziorvosi, házi gyermekorvosi és iskolaorvosi
feladatellátások közös körzetei Olaszfalu Község Önkormányzata és Eplény
Községi Önkormányzat közigazgatási területére terjed ki. Vállalják, hogy a
rendelet alkotásaik során a jelen megállapodásban foglaltakra figyelemmel
állapítják meg a több településre kiterjedő fenti ellátások közös körzetének
székhelyét és telephelyeit.
3. Felek kijelentik, hogy az 1. pont szerinti feladatellátásra a TWO-DOC
Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal (képviseli: dr. Kovács Hajnalka
háziorvos, székhelye: 8420 Zirc, Rákóczi tér 9., Cg.:19-06-503338/36.), mint a
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felnőtt és házi gyermekorvosi (vegyes) háziorvosi ellátás működtetőjével
kötöttek külön-külön feladatellátási szerződést. Felek – a vállalkozó
egészségügyi szolgáltató működtetése keretében, dr. Kovács Hajnalka
személyes háziorvosi, házi gyermekorvosi és iskolaorvosi szolgáltatásával – az
1. pont szerinti feladatellátásokat az alábbi telephelyeken biztosítják
lakosságaik számára, melyek közül az 1. telephelyet kijelölik egyidejűleg a
vegyes körzet székhelyéül is:
1. telephely: 8414 Olaszfalu, Major utca 2.,
2. telephely: 8413 Eplény, Veszprémi utca 62.
4. A megállapodás 2017. január 1. napjától határozatlan időre jön létre.
5. Felek a jelen megállapodást – bármely fél részéről, legalább három hónappal
korábban, írásban beérkezett felmondás alapján – a tárgyév december 31.
napjával szüntethetik meg.
6. Felek vállalják, hogy a vitás ügyekben előzetesen egyeztetnek,
eredménytelenség esetén, annak rendezésére a Veszprémi Járásbíróság
illetékességét kötik ki.
Felek jelen Megállapodást, annak elolvasása és közös értelmezése után, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják.
Záradék:
Jelen megállapodást, a megállapodást kötő önkormányzatok képviselő-testületei az
alábbi döntéseikkel hagyták jóvá:
Olaszfalu Község
határozatával,
Eplény Községi
határozatával.

Önkormányzatának
Önkormányzat

Képviselő-testülete

Képviselő-testülete

a

a

…/2016.

…./2016.

(….)

(XII.

Olaszfalu, 2016. december …

Olaszfalu Község Önkormányzata
Képviseletében: Boriszné Hanich Edit
polgármester

Eplény Községi Önkormányzat
Képviseletében: Fiskál János
polgármester
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14.)

