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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Eplény Községi Önkormányzat feladatátvállalási szerződést kötött Veszprém 
Megyei Jogú Város Önkormányzatával (a továbbiakban: VMJV Önkormányzata) a 
központi orvosi ügyelet 2013. március 1-től történő ellátásáról.  
A szerződés alapján a VMJV Önkormányzata biztosította és biztosítja jelenleg is a 
központi orvosi ügyeleti ellátást, a fenntartásában működő Egészségügyi 
Alapellátási Intézmény keretein belül Veszprém, Cserhát ltp. 1. szám alatt. 
 
 VMJV Önkormányzata a jövőben a központi orvosi ügyeleti ellátást – az ügyeletet 
is ellátó háziorvosok érdekképviseletével történt előzetes egyeztetések alapján – 
külső szolgáltatóval kívánja megoldani a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc 
Kórház sürgősségi osztálya mellett, Veszprém, Kórház u. 1. szám alatt. A 
szolgáltató kiválasztása érdekében VMJV Önkormányzata közbeszerzési eljárást 
folytat le és a nyertes szolgáltatóval két év időtartamra 2014. április 1-jétől 2016. 
március 31-ig feladatátvállalási szerződést köt a központi orvosi ügyelet 
működtetésére. 
 
Némedi Lajos Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának alpolgármestere 
azzal a kéréssel kereste meg Önkormányzatunkat, hogy nyilvánítsuk ki azt a 
szándékunkat, hogy:  
 

 abban az esetben is VMJV Önkormányzatának közreműködésével kívánjuk 
megoldani a körzeti orvosi ügyeletet, ha azt külső szolgáltatóval biztosítják 
a veszprémi kórház sürgősségi osztálya mellett, valamint 

 a közbeszerzési eljárás lefolytatása után a nyertes pályázóval kötött 
szerződést követően a VMJV Önkormányzata és Önkormányzatunk között 
létrejött feladatátvállalási szerződés 3., 4., és 5. pontjának módosításához 
hozzájárulunk, az új szolgáltatóval kötött szerződésben foglaltaknak 
megfelelően.  

 
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati javaslat 
elfogadására. 
 
 
Eplény, 2013. november 27.  
 
 

Fiskál János   
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2013.(…….) határozata 
 

a központi orvosi ügyelet ellátására kötött feladatátvállalási szerződés 
módosításával kapcsolatos szándéknyilatkozatról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Döntés a 
központi orvosi ügyelet ellátására kötött feladatátvállalási szerződés módosításával 
kapcsolatos szándéknyilatkozatról” című napirend előterjesztését és a következő 
döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azt a 
szándékát, hogy abban az esetben is Veszprém Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának közreműködésével kívánja biztosítani a központi orvosi 
ügyeleti ellátást, ha ezt a feladatot Veszprém Megyei Jogú Város 
Önkormányzata – közbeszerzési eljárás lefolytatását követően – külső 
szolgáltatóval láttatja el a Veszprém, Kórház u. 1. szám alatt, a kórházi 
sürgősségi osztály mellett.  

 
2. Az Önkormányzat egyetért azzal, hogy a Veszprém Megyei Jogú Város 

Önkormányzatával kötött feladatátvállalási szerződés 3., 4., és 5. pontja 
módosításra kerüljön, az 1. pontban foglaltaknak megfelelően, az új 
szolgáltatóval történt szerződéskötést követően.  

    
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a határozat 

megküldésével tájékoztassa Veszprém Megyei Jogú Város polgármesterét.  
 

 
Felelős:  Fiskál János polgármester   
Határidő:   3. pontnál 2013. december 10.  
       
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád csoportvezető  
 

 
Eplény, 2013. november 27.  
 
 
 

Fiskál János s.k.    dr. Mohos Gábor s.k. 
polgármester  jegyző 

 


