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Tisztelt Képviselő-testület!
A települési önkormányzatok a lakosság egészségügyi alapellátásáról a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdésének 4. pontja alapján kötelesek gondoskodni.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosítja az egészségügyi
alapellátáshoz kapcsolódó felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátást
16 település területén: Barnag, Bánd, Eplény, Hárskút, Herend, Hidegkút, Márkó,
Mencshely,
Nagyvázsony,
Nemesvámos,
Pula,
Tótvázsony,
Veszprém,
Veszprémfajsz, Vilonya (csak felnőtt ügyelet), Vöröstó. A háziorvosi központi orvosi
ügyelet veszprémi székhellyel, Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata által
biztosított módon 1996. óta működik, kezdetben megállapodás alapján, mint
hétvégi orvosi ügyeleti szolgálat, 2006. január 1. óta feladatátvállalás alapján, mint
központi háziorvosi ügyelet, hétköznap du. 16.00 órától reggel 8.00 óráig,
munkaszüneti és ünnepnapokon 24 órában működik a 16 települést ellátó
szolgáltatás .
Az ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató szerződése 2019. április 30. napjáig
hatályos, ezért új eljárás kiírása vált szükségessé. Hajmáskér, Sóly és
Szentkirályszabadja polgármestere jelezte, hogy feladatátadási szerződést szeretne
kötni Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával a felnőtt és gyermek
háziorvosi, Vilonya település pedig a gyermek háziorvosi ügyelet ellátására, ami ről
az érintett önkormányzatok képviselő-testületei meghozták döntésüket. A jelenlegi
szolgáltató szakmai véleménye szerint a csatlakozó települések lakossága még a
jelenlegi személyi és tárgyi feltételek mellett is biztonságosan ellátható.
Az ellátásnak az Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozása az új települések
belépésével a lakosságszám szerint növekszik. Az ellátott lakosság létszámának
növekedésével csökken az az összeg, amellyel az önkormányzatoknak a szolgáltatás
biztosításához – kiegészítésképpen – lakosságarányosan hozzá kell járulniuk.
A feladatátvállalási szerződéseknek ez a pontja még nem került módosításra a
gyakorlatnak megfelelően, ezért a határozati javaslatban szereplő szerződés ezen a
ponton történő módosítást tartalmaz.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen.
Eplény, 2019. március 21.
Fiskál János
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HATÁROZATI JAVASLAT
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2019. (III. 27.) határozata
az egészségügyi alapellátási orvosi ügyelet feladat-átvállalásáról szóló
megállapodások módosításáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Az egészségügyi
alapellátási orvosi ügyelet feladat-átvállalásáról szóló megállapodás módosítása” című
előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1.

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az
egészségügyi alapellátás központi háziorvosi ügyeletének ellátására
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötött feladatátvállalási
szerződés módosítását, a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal.

2.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodást
aláírja.

Felelős:
Határidő:

Fiskál János polgármester
2019. április 15.

A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Angyal Éva irodavezető

Eplény, 2019. március 27.

Fiskál János s.k.
polgármester

dr. Mohos Gábor s.k.
jegyző
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1. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2019. (III. 27.)
határozatához
MEGÁLLAPODÁS
a módosítással egységes szerkezetben
a felnőtt háziorvosi / házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás feladatának
átvállalásáról
amely létrejött
-

egyrészről Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (8200
Veszprém, Óváros tér 9. adószám: 15734202-2-19, bankszámlaszám:
11748007-15430001, képviseli: Porga Gyula polgármester) mint a feladatot
átvevő, (a továbbiakban: feladatátvevő),

-

másrészről Eplény Községi Önkormányzat (székhelye: 8413 Eplény,
Veszprémi utca 64. adószáma: 15568106-2-19, bankszámlaszám: 1174811715568106, képviseli: Fiskál János polgármester) mint feladatot átadó (a
továbbiakban: feladatátadó), (a továbbiakban együtt: Felek)

között alulírott helyen és időben az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi
CXXIII. törvény alapján, az alábbi feltételekkel:
1. Felek kölcsönös egyetértése alapján a jelen megállapodás az egészségügyi
alapellátás háziorvosi / házi gyermekorvosi ügyelet ellátása feladatainak
átadására, átvállalására, a lakosságuk részére nyújtott szolgáltatás közös
körzetekben történő biztosítására jön létre.
2. Felek megállapodnak, hogy lakosságuk részére az egészségügyi alapellátáshoz
kapcsolódó felnőtt háziorvosi / házi gyermekorvosi ügyeleti ellátást közös
körzetben biztosítják, központi ügyeleti ellátással, hétköznapokon délután
16.00-tól reggel 8.00 óráig, munkaszüneti és ünnepnapokon 24 órában nyújtva
az egészségügyi szolgáltatást.
3. Felek az alapellátáshoz kapcsolódó felnőtt háziorvosi / házi gyermekorvosi
ügyeleti ellátás székhelyét – a hatályos jogszabályi előírásoknak és a működési
engedélyben rögzített feltételeknek megfelelve – 8200 Veszprém, Kórház utca
1. szám alatt biztosítják.
4. Feladatátadó hozzájárul ahhoz, hogy a feladatátvevő, illetve a közös körzetnek
– feladatátvevővel feladatellátási szerződést kötő – vállalkozó működtetője az
Egészségügyi Alap kezelőjével közvetlenül kötött finanszírozási szerződés
alapján vegye igénybe az átvett feladatokra a jogszabályban meghatározott
mértékű, a lakosság arányában igényelhető finanszírozást.
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5. A Felek kölcsönösen egyetértenek abban, hogy a feladatátvevő az alapellátási
központi ügyeleti feladatellátást a közbeszerzési eljárás nyertes pályázójával –
mint külső egészségügyi szolgáltatóval – kötött feladatellátási szerződés alapján
biztosítja.
6. A Felek egybehangzóan megállapítják, hogy a feladatnak az
Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozása nem fedezi az
alapellátási központi ügyelet működtetési költségeit, ezért a
feladatátadó a tényleges működtetési költségnek a finanszírozással
nem fedezett részét – az Egészségbiztosítási Alapkezelőnek a tárgyévi
finanszírozás alapjául szolgáló adata szerint – a település
lakosságának létszáma arányában rá eső összeggel megtéríti a
feladatátvevő számára. Ezt a költséghozzájárulási összeget
feladatátadó a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
költségvetési beszedési számlájára minden negyedév első
hónapjának 15. napjáig átutalással teljesíti. Az utalandó összeg
aktuális mértékéről a feladatátvevő tájékoztatja a feladatátadót.
7. Feladatátvevő kötelezettséget vállal arra, hogy csak a finanszírozó szerv által a
finanszírozással nem fedezett működtetési költségeknek a jelen megállapodás
6. pontja szerinti hozzájárulási összeg megtérítését kéri a feladatátadótól, és a
működtetés költségeiről évente, visszamenőleg elszámol.
8. Jelen megállapodás 2019. május 1. napjától határozatlan időre jön létre.
9. Feladatátvevő vállalja, hogy a megállapodás tárgyát képező feladat ellátásának
szolgáltatási feltételeiben tervezett változásokat a feladatátadóval előzetesen
egyezteti.
10. Jelen megállapodás – bármely fél részéről, legalább három hónappal korábban,
írásban beérkezett felmondás alapján – a tárgyév december 31. napjával
szüntethető meg.
11. Jelen megállapodás hatályba lépésével hatályát veszti a Felek között korábban
e tárgyban megkötött minden megállapodás, beleértve azokat is, amelyekben
harmadik fél is szerepelt.
12. Felek a vitás ügyeik – eredménytelen előzetes egyeztetését követő –
rendezésére a Veszprémi Járásbíróság illetékességét határozzák meg.
13. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. valamint az
egészségügyi és társadalombiztosítási jogszabályok rendelkezései az irányadók.
Felek jelen megállapodást annak elolvasása és közös értelmezése után, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.
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Záradék:
Jelen megállapodást a megállapodást kötő önkormányzatok Képviselő-testülete az
alábbi döntésével hagyta jóvá:
Veszprém Megyei
határozatával,

Jogú

Város

Önkormányzatának

Közgyűlése

.../2019.

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete …/2019. (…) határozatával.
Veszprém, 2019. .......

Eplény, 2019. ……

Porga Gyula
polgármester
Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzat képviseletében
feladatátvevő

Fiskál János
polgármester
Eplény Községi Önkormányzat
képviseletében
feladatátadó
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(…)

