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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. Az ehhez kapcsolódó
ügyeleti ellátást az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. §
(1) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján – kötelező feladatként biztosítják.
Ennek biztosítására Eplény Községi Önkormányzat feladatátadási megállapodást
kötött Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával (a továbbiakban: VMJV
Önkormányzata).
Közbeszerzési eljárás alapján 2014. május 1. óta folyamatosan az Orvosi Ügyelet
Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhelye: 4031. Debrecen, István út 6. sz., a továbbiakban: Orvosi Ügyelet
Nonprofit Kft.) látja el a központi orvosi ügyeletet. A feladatellátási szerződés
hatálya: 2019. április 30.
Az Orvosi Ügyelet nonprofit Kft. az alapellátási sürgősségi betegellátást az általuk
alkalmazott orvosokkal nyújtják, hétköznapokon: 16,00 órától 8,00 óráig, hétvégeken
és ünnepnapokon 24 órás folyamatos ellátással.
Az ügyelet ellátási területe változatlanul: Barnag, Bánd, Eplény, Hárskút, Herend,
Hidegkút, Márkó, Mencshely, Nagyvázsony, Nemesvámos, Pula, Tótvázsony,
Veszprém, Veszprémfajsz, Vilonya (csak felnőtt ügyelet), Vöröstó.
A szolgáltatás zavartalan, sem tárgyi, sem személyi feltétel hiánya miatt eddig nem
merült fel akadály. A működését érintő panasz az önkormányzat felé nem volt.
A határozati javaslat 1. melléklete tartalmazza a szolgáltató írásbeli tájékoztatóját, a
2017. évi szolgáltatásukról, így ennek keretében Eplény lakossága ellátási
létszámadatait és annak működési tapasztalatait is.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.
Eplény, 2018. szeptember 19.

Fiskál János
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HATÁROZATI JAVASLAT
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2018. (IX. 26.) határozata
a központi orvosi ügyelet 2017. évi működési tapasztalatairól

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a központi orvosi ügyelet 2017. évi
működési tapasztalatairól szóló beszámolót, a határozat 1. melléklete szerinti
tartalommal, elfogadja.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a testület döntéséről a Veszprém Megyei
Jogú Város Önkormányzata polgármesterét tájékoztassa.
Felelős:
Határidő:

dr. Mohos Gábor jegyző
2018. október 1.

A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:
Tárnoki Renáta Sára
képviselő-testületi és társulási referens

Eplény, 2018. szeptember 26.

Fiskál János s.k.
polgármester

dr. Mohos Gábor s.k.
jegyző
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