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Tisztelt Képviselő-testület!
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának (a továbbiakban: VMJV Önkormányzat)
Közgyűlése a 272/2012. (IX. 14.) határozatával hozzájárult Eplény Községi
Önkormányzatnak a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásához (a továbbiakban: VKTT)
történő csatlakozásához.
A fenti döntésével elfogadta és hozzájárult ahhoz is, hogy a csatlakozást követően Eplény
Községi Önkormányzat több ágazati feladat mellett az egészségügyi kötelező feladatai közül:
a védőnői (az anya-, gyermek- és csecsemővédelem, iskola védőnői) szolgálati, valamint a
sürgősségi betegellátás sürgősségi (központi ügyeleti) feladatait az új társulás tagjaival
együttműködve, közösen lássa el. Az erről szóló társulási megállapodás alapján 2013. január
1-től a fenti egészségügyi kötelező feladatok szervezéséről a VKTT gondoskodik a VKTT
Társulási Tanácsának 28/2012. (XI. 13.) VKTT határozata alapján. A VKTT azonban saját
egészségügyi intézménnyel nem rendelkezik, ezért a VMJV Önkormányzatával – melynek
fenntartásában működő alapellátási intézmény útján történik a fenti egészségügyi alapellátási
feladatok biztosítására, várhatóan 2013. március 1-től – és Eplény Községi Önkormányzattal
kötött, külön megállapodás keretében vállalja át a fenti egészségügyi kötelező feladatokat.
A települési önkormányzatok az egészségügyi alapellátást, mint kötelező feladataikat a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdésének 4. pontja és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1)
bekezdése alapján látják el. VMJV Önkormányzata az általa fenntartott VMJV Egészségügyi
Alapellátási Intézménye (továbbiakban: alapellátási intézmény) működtetésével látja el az
alapellátási feladatokat. A fenti intézmény koordinálja a háziorvosi szolgálatokat (felnőtt
háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok), működteti a védőnői szolgálatot, az
alapellátáshoz kapcsolódó sürgősségi betegellátást a Központi Ügyelet szervezeti egységében,
valamint szervezi az iskola-egészségügyi ellátást.
Az alapellátási ügyeleti ellátást a VMJV Önkormányzata jelenleg Veszprém lakosságán túl külön megállapodások alapján - a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulását alkotó alábbi
tagönkormányzatok lakossága számára is biztosítja az alapellátási intézmény Központi
Ügyeletén:
Barnag, Bánd, Herend, Hárskút, Hidegkút, Mencshely, Márkó, Nagyvázsony, Nemesvámos,
Papkeszi, Pula, Tótvázsony, Vöröstó, Vilonya, Veszprémfajsz települések lakossága számára.
A Központi Ügyelet jelenleg a Veszprém, Cserhát ltp. 1. szám alatti ingatlanban, a Központi
Ügyelet Veszprém, Kórház u. 1. sz. alatti telephelyre történő beköltöztetését követően pedig a
Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: Kórház)
sürgősségi osztálya mellett fog tovább működni a VMJV Önkormányzata Közgyűlésének a
189/2012. (V. 31.) határozata alapján. Az alapellátási sürgősségi betegellátás tehát a Központi
Ügyeletben, illetve indokolt esetben a betegek otthonában helyszíni ellátással történik, a
fentiekben felsorolt települések lakossága számára. Ehhez két megkülönböztetett jelzéssel
ellátott személygépkocsit működtet az alapellátási intézmény, és PÁV alkalmassági vizsgával
rendelkező gépkocsivezetőket alkalmaz.
A Központi Ügyelet működési rendje: hétköznapokon 16,00-8,00 óráig, hétvégeken és
ünnepnapokon 8,00-8,00 óráig, tehát folyamatos alapellátási sürgősségi betegellátást nyújt
területi ellátási kötelezettségű felnőtt háziorvosok, házi gyermekorvosok és ún. külsős
háziorvosok közreműködésével.
VMJV Önkormányzatának Közgyűlése 337/2011. (XII.16.) VMJVÖK határozatával
állapította meg az ügyeletben közreműködő orvosok - 2012. január 1-től 2012. december 31ig, illetve a következő évi költségvetés elfogadásáig érvényben lévő - 3.700 Ft/óra ügyeleti
díját. A folyamatos egészségügyi ellátás szervezésének, így az alapellátási sürgősségi
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betegellátás szervezésének szakmai elveit is az egészségügyi ellátás folyamatos
működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V.11.) ESzCsM rendelet
határozza meg. E rendelet 3. § (1) bekezdése alapján az egészségügyi közszolgáltatónál
sürgősségi betegellátó és betegfelügyeleti rendszer működik. Ezek szervezésekor biztosítani
kell:
- a lakosság számára a folyamatos hozzáférhetőséget,
- az ellátás egységes színvonalát az év minden napján,
- az elérhetőség, az ellátott lakosságszám, a szakmai feltételek és a progresszivitás
figyelembevételét,
- az egészségügyi szolgálaton belüli, illetve az egészségügyi szolgáltatók közötti
hatékony együttműködést,
- az erőforrással történő optimális gazdálkodást.
A sürgősségi betegellátó rendszer az egészségügyi ellátórendszer azon szervezeti egységeiből
áll, amelyeket a beteg heveny tünete, hirtelen fellépő fájdalma, illetve egészségromlása miatt
telefonhívással, vagy személyesen felkereshet, és elsődleges ellátásban részesül. Ennek
részeként a fekvőbeteg-ellátáson kívüli sürgősségi ellátás végzésére központi ügyelet
működik, amely több háziorvosi körzet lakosságának folyamatos vagy meghatározott időben
történő alapellátási szintű sürgősségi ellátását végzi, az adott területet ellátó mentőszolgálattal
együttműködve, amely a kórházi központi ügyeleti telephelyen valósul meg.
A sürgősségi betegellátó rendszer keretében - a beköltözést követően diszpécserszolgálatként a fekvőbeteg-ellátás, az alapellátási sürgősségi betegellátási egység
között egységes riasztási rendszer fog működni, amely biztosítja, hogy a beteg a legrövidebb
idő alatt az egészségügyi állapota szerinti sürgősségi szinten kerüljön ellátásra. Az egységes
riasztási szintnek alkalmasnak kell lennie a rendőrség és a tűzoltóság egyidejű elérhetőségére
is, ugyanis csak ebben az esetben képes gyors és hatékony segítséget nyújtani a rendszer. A
beérkező hívásokat tehát az Országos Mentőszolgálat helyi szervezeténél megfelelő
szakemberekkel működtetett diszpécserközpont fogadja majd és dönt a segítségnyújtás
indokolt szintjének (rohammentő, egyéb mentő, alapellátási ügyeletes gépkocsi beépített
rádiós rendszerű) riasztásáról. A Kórházba beérkező betegeket pedig a Triage-nővér veszi
nyilvántartásba, és irányítja a szükséges sürgősségi betegellátási szinthez a központi ügyelet
kórházi telephelyén.
A kórházi telephelyen működő Központi Ügyelet működtetője is a VMJV Önkormányzata
által fenntartott alapellátási intézmény lesz. A működési engedély kérelmet benyújtották, a
szükséges igazolásokat részben csatolták, az engedélyezési eljárást a Veszprém Megyei
Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézetének tiszti főorvosa
felfüggesztette az új telephelyen az elhelyezés megoldásáig.
A Központi Ügyeletben a fenti feladat - várhatóan 2013. március 1-étől történő - átvállalása
kezdetétől az Eplény község felnőtt és házi gyermekorvosi feladatait vegyes körzetben ellátó,
területi ellátási kötelezettségű háziorvosnak is részt kell vennie, melyet - előzetes egyeztetés
alapján - Dr. Kovács Hajnalka háziorvos vállalt. Nevezett háziorvossal az alapellátási
intézményvezető főorvos köti meg az erről szóló közreműködői szerződést. A 47/2004.
(V.11.) ESzCsM rendelet 15. § (6) bekezdése alapján ugyanis az ügyeletet a területi ellátási
kötelezettséggel működő háziorvos az önkormányzattal, illetve intézményével kötött
szerződésének megfelelően látja el.
Eplény lakosságának védőnői ellátását a védőnői tanácsadók kialakításának feltételeiről és a
területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V.21.) ESzCsM rendelet alapján kell megszervezni
és biztosítani. Ehhez módosítani szükséges Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének a védőnői körzetek meghatározásáról szóló 26/2012. (V.31.) önkormányzati
rendeletét, amely szintén a 2013. január 31-i közgyűlés keretében kerül megtárgyalásra, ezért
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e feladat-ellátás szakmai és finanszírozási feltételei abban az előterjesztésben kerülnek
ismertetésre.
Eplény nem rendelkezik iskolával, ezért iskola-védőnői feladatok nincsenek jelenleg.
Egyetlen köznevelési intézménye van, az óvoda, melyben az óvodás korúak védőnői
ellátásáról is a területi védőnőnek kell gondoskodnia.
A fenti feladat-átvállalások finanszírozást érintő hatása:
Az OEP által a központi ügyeleti feladatellátásra biztosított bevétel a 2012. évi finanszírozás
alapján havi: 4.616.700 Ft volt, az ügyeleti szolgáltatást igénybe vevő fenti kistérségi
települési önkormányzatok működési költségekhez történő hozzájárulása pedig havi:
1.111.245 Ft volt. Ezzel szemben az ügyelet átlagos havi működtetési kiadása: 9.676.484 Ft
(munkabér, járulékai, dologi kiadások, közreműködő háziorvosok óradíjai). A központi
ügyeleti feladatellátást igénylő kistérségi önkormányzatokkal korábban a VMJV
Önkormányzata feladat-átvállalási megállapodást kötött, amely alapján a működési
költségekhez történő hozzájárulásuk mértéke az adott település lakosságszáma alapján
biztosított finanszírozás hetven százalékával megegyező összeg.
Eplény esetében: 556 fő lakossági létszám alapján a sürgősségi betegellátásra folyósított
közfinanszírozás havi: 60.715 Ft, a védőnői szolgálatra havi: 23.203 Ft megközelítően, mivel
a védőnői szolgáltatásra biztosított finanszírozás az ellátottak összetétele alapján pontérték
arányban történik, és ez folyamatosan változhat. A védőnői szolgáltatásra folyósított
finanszírozás fedezetet nyújt a többletműködési költségekre, ezért a VMJV Önkormányzata
csak a sürgősségi betegellátáshoz igényli – a többi érintett kistérségi önkormányzat által is
biztosított, azonos arányú - a feladatra biztosított finanszírozás 70 %-át.
Eplény Községi Önkormányzattól igényelt finanszírozási hozzájárulás tehát havi: 42.500 Ft, a
jelenlegi finanszírozás alapján.
A fenti intézkedések eredményeként Veszprém és a Veszprémi Kistérség Többcélú
Társulásának a központi ügyelet szolgáltatásaira igényt tartó tagönkormányzatai, így Eplény
község lakossága számára is a jövőben korszerű sürgősségi betegellátó rendszer keretében
biztosítható az alapellátási felnőtt háziorvosi és házi gyermekorvosi sürgősségi betegellátás.
Eplény Község lakosságának védőnői és a központi ügyeleti sürgősségi feladatainak
ellátásához – a folyamatos finanszírozás biztosítása érdekében – a feladatátvállalás várható
kezdő időpontját megelőző hónap 10. napjáig (ebben az esetben legkésőbb: 2012. február 10ig) az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közép-dunántúli Területi Hivatal Veszprémi
Irodájához (a továbbiakban: OEP) az erről szóló, jogerős működési engedély módosítását be
kell csatolni. Az alapellátási intézménynek tehát a fenti feladat ellátásához – a jelen döntést
követően – működési engedélymódosítást kell kérnie, a működési terület bővülése miatt, a
jelenlegi központi ügyelet telephelyére is. Ehhez szükséges VMJV Önkormányzatának,
továbbá Eplény Községi Önkormányzatnak és a VKTT Társulási Tanácsának támogató
döntése is.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a kapcsolódó határozati
javaslat és a mellékletként csatolt feladatátadási, illetve feladatátvállalási
megállapodástervezet tartalmának jóváhagyására.
Eplény, 2013. január 18.
Fiskál János
polgármester
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HATÁROZATI JAVASLAT
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
………/2013. (…...) határozata
Eplény lakosságának védőnői (anya-, gyermek- és csecsemővédelem) szolgálat, valamint
a sürgősségi alapellátási (központi ügyeleti) egészségügyi feladatainak átadásáról
Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. január 31-i ülésén megtárgyalta
a „Megállapodás a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásával és Veszprém Megyei Jogú
Város Önkormányzatával Eplény község lakosságának védőnői (anya-, gyermek- és
csecsemővédelem) szolgálat, valamint a sürgősségi alapellátási (központi ügyeleti)
egészségügyi feladatainak átadásáról” című előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy a Veszprém
Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: VMJV Önkormányzata) a
fenntartásában működő VMJV Egészségügyi Alapellátási Intézmény (8200 Veszprém,
Szabadság tér 15.) által működtetett központi ügyelet (jelenleg: 8200 Veszprém,
Cserhát ltp. 1.) feladat ellátásával, továbbá a veszprémi 1. (területi) védőnői szolgálat
(8412 Veszprém-Gyulafirátót, Posta u. 32.) keretében biztosítsa Eplény település
lakossága számára is az alapellátási sürgősségi betegellátást, valamint a területi
védőnői szolgáltatást. Továbbá egyetért azzal, hogy a Veszprémi Kistérség Többcélú
Társulása (a továbbiakban: VKTT) kistérségi szintű koordinálásával a társult
önkormányzatok együttműködésével hatékonyabb szervezéssel, magasabb szintű
szolgáltatással biztosítható a sürgősségi (központi ügyeleti, felnőtt háziorvosi és házi
gyermekorvosi) betegellátás és a védőnői szolgálat feladatellátása.
2. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. pont szerinti egészségügyi
alapellátási feladatait 2013. március 1-től átadja VMJV Önkormányzatának szintén az
1. pont szerinti feladatellátásra, a VKTT kistérségi szintű koordinálásával. Továbbá
jóváhagyja az 1. pont szerinti egészségügyi feladatok feladat-átvállalásáról szóló – a
VKTT, VMJV Önkormányzata valamint az egészségügyi szolgáltatást működtető
VMJV Egészségügyi Alapellátási Intézmény, továbbá Eplény Községi Önkormányzat
között létrejövő – az előterjesztés 1. mellékleteként csatolt – feladatellátási
megállapodástervezet tartalmát.
3. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
melléklet szerinti megállapodás aláírására.
Felelős:
Határidő:

Fiskál János polgármester
2013. február 10.
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1. melléklet
A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a megállapodása a
Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásával és Eplény Községi Önkormányzattal Eplény
község lakosságának védőnői (anya-, gyermek- és csecsemővédelem) szolgálat, valamint a
sürgősségi alapellátási (központi ügyeleti) egészségügyi feladatainak átvállalásáról szóló
előterjesztéséhez
MEGÁLLAPODÁSTERVEZET
Eplény község település lakosságának védőnői (anya-, gyermek- és csecsemővédelem)
szolgálat, valamint a sürgősségi alapellátási (központi ügyeleti) egészségügyi
feladatainak átvállalásáról
amely létrejött
- egyrészről a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása (8200 Veszprém, Óváros tér
9., törzskönyvi azonosító (PIR) száma:589233, képviseli a Társulási Tanács elnöke:
Porga Gyula), mint a kistérségi egészségügyi feladatellátást koordináló, a
továbbiakban: kistérségi koordináló,
- másrészről Eplény Községi Önkormányzat (8413 Eplény, Veszprémi u. 64.,
adószám: 15568106-2-19, bankszámlaszám: 11748117-15568106, képviseli: Fiskál
János polgármester), mint egészségügyi feladatokat átadó önkormányzat, a
továbbiakban: feladatot átadó,
- harmadrészről a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (8200 Veszprém,
Óváros tér 9., adószám: 15734202-2-19, bankszámlaszám: 11748007-15430001),
képviseli: Porga Gyula polgármester), mint a VMJV Egészségügyi alapellátási
intézmény fenntartója, a továbbiakban: feladatot átvevő, továbbá
- negyedrészről a VMJV Egészségügyi Alapellátási Intézmény (8200 Veszprém,
Szabadság tér 15., adószám: 16882401-1-19, bankszámlaszám: 11748007-16882401),
képviseli: Dr. Kovács Róbert intézményvezető főorvos), mint az egészségügyi
alapellátást működtető egészségügyi szolgáltató, a továbbiakban: Alapellátási
Intézmény), (együttesen a továbbiakban: Felek)
között az alulírott helyen és időben – az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény és az
egészségügyi alapellátási sürgősségi betegellátást és védőnői szolgálatok feladatellátásai
végrehajtásáról szóló hatályos egészségügyi és társadalombiztosítási jogszabályok alapján az alábbi feltételekkel.
I.
Preambulum
Felek kiemelt célja az ágazati feladatok, így az egészségügyi alapellátás keretében nyújtott
sürgősségi betegellátás és a védőnői szolgálati feladatok - kistérségi szinten azonos szakmai
színvonalon történő hatékony biztosítása a települések lakossága számára. Fenti közös cél
megvalósítása érdekében a feladat-átadó Eplény Községi Önkormányzat is csatlakozott a
Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásához – a Társulási Tanács a 28/2012. (XI.13.) VKTT
határozata alapján 2013. január 1-től – amely kistérségi szinten szervezi a társulási
megállapodásban rögzített ágazati feladatok, külön megállapodás szerinti ellátását.
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II.
1) Felek megállapítják, hogy a feladatot-átvevő a Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlésének a …………………….. határozatával 2013. március
1-től vállalta Eplény település lakcímmel rendelkező lakosainak – a fenntartásában
működő Alapellátási Intézmény útján – az alapellátási sürgősségi betegellátást, az
intézmény Központi Ügyelete szervezeti egységében, ügyeleti időben hétköznap 16,00
órától következő nap 8,00 óráig, munkaszüneti és ünnepnapokon 24 órai
szolgáltatással. Továbbá a területi védőnői szolgálat (anya-, gyermek- és
csecsemővédelmi) szolgáltatásait az 1. sz. területi védőnői körzetében (8412
Veszprém-Gyulafirátót, Posta u. 32.), az alapellátási intézmény alkalmazásában álló
védőnő feladatellátásával biztosítja.
2) Felek szintén megállapítják, hogy Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a ……………………….. határozatával 2013. március 1. napjától az 1) pont szerinti
egészségügyi alapellátás részét képező kötelező feladatainak ellátását a feladatot
átvevőnek átadta.
3) Feladatot átvevő az alapellátási sürgősségi betegellátást a tulajdonában és
fenntartásában működő Alapellátási Intézmény költségvetési intézménye
használatában lévő, az intézmény Központi Ügyelet szervezeti egysége Veszprém,
Cserhát ltp. 1. szám alatti jelenlegi telephelyén, illetve a központi ügyeleti
feladatellátás működési engedély szerinti telephelyén, szükség esetén a beteg lakásán,
az általa biztosított eszközökkel, két felnőtt háziorvos és egy házi gyermekorvos
közreműködésével, valamint az ügyeleti működés rendje szerint meghatározott
egészségügyi szakdolgozói létszámmal látja el.
4) Feladatot átadó kötelezettséget vállal arra, hogy a közigazgatási területén vegyes
körzetben területi ellátási kötelezettséggel háziorvosi tevékenységet végző vállalkozó
háziorvos a központi ügyeletben, – az Alapellátási Intézmény intézményvezetője által
készített ügyeleti beosztás szerint – a feladatellátásra meghatározott díjazás ellenében
részt vesz.
5) Az ügyeleti díjat a központi ügyeletben részt vevő háziorvosok részére az Alapellátási
Intézmény a háziorvosokkal kötött közreműködői szerződésben foglaltak szerint
folyósítja.
6) Felek rögzítik, hogy a feladatot-átadó közigazgatási területén a népesség-nyilvántartás
adatai szerint a lakosság száma: 556 fő, amelynek figyelembe vételével feladatotátvevő az 1) pont szerinti feladatok ellátására a területileg illetékes finanszírozó
hatósággal közvetlenül finanszírozási szerződést köt.
7) Felek megállapítják, hogy az 1) pont szerinti sürgősségi betegellátásra a lakosság
arányos finanszírozási összeg nem nyújt fedezetet, ezért a sürgősségi betegellátás
működési költségeinek közfinanszírozással nem fedezett működési költségeihez a
feladat-átadó - az ügyeleti feladat ellátást igénybe vevő egyéb kistérségi települési
önkormányzatokkal azonos mértékben – hozzájárul. A hozzájárulás mértékét a felek kölcsönös egyetértéssel - a feladatot átadó településének az alapellátási sürgősségi
betegellátásra a finanszírozó hatóság által megállapított mindenkori finanszírozási
összegének 70 %-a szerinti összegben állapítják meg. Felek egyetértenek abban, hogy
a védőnői szolgálatra igényelhető ellátotti pontszám szerinti finanszírozás fedezetet
nyújt a területi védőnői feladatok működési költségeire.

8
8) A feladatot átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy az intézménye minden év március
31-ig elszámol a feladatot átadó felé a központi ügyeleti ellátásra nyújtott
finanszírozás és az érintett önkormányzatok hozzájárulási összegének
felhasználásáról. Feladatot-átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy az átvett
feladatokra csak a finanszírozó hatóság által nem finanszírozott költségekhez kéri
feladatot-átadótól a 7) pont szerint meghatározott hozzájárulást.
9) A feladatot átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy az intézménye a feladatot átadó
közigazgatási ellátási területére, az 1) pont szerinti feladatok 2013. március 1-től
történő ellátása érdekében a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási
Hivatal Járási Népegészségügyi Intézetéhez a szükséges működési engedély
módosítási kérelmeket a jelen megállapodás aláírását követően haladéktalanul
benyújtja.
10) Feladatot átadó hozzájárul ahhoz, hogy a feladatot átvevő a jelen megállapodás 1)
pontja szerinti feladatok ellátására a finanszírozási szerződést az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár Közép-dunántúli Területi Hivatal Veszprémi Irodájával (a
továbbiakban: OEP Veszprémi Iroda) megkösse. A feladatot átvevő kötelezettséget
vállal arra, hogy az intézménye útján az OEP Veszprémi Irodájánál a finanszírozási
szerződés módosítását – kérelem benyújtásával – kezdeményezi, a jogerős működési
engedély átvételét követően haladéktalanul.
11) Felek a jelen feladatátvállalási szerződést határozatlan időre kötik, melyet bármelyik
fél hat hónapos felmondási idővel, írásban mondhat fel. A jelen feladatátvállalási
szerződés a feladatellátáshoz szükséges működési engedélyben – az 1) pont szerinti
szolgáltatások megkezdésére – meghatározott napon lép hatályba.
Felek jelen Megállapodást, annak elolvasása és közös értelmezése után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírják.
Veszprém, 2013. február …
Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata képviseletében:

Porga Gyula
polgármester
feladatot átvevő
Veszprémi Kistérség Többcélú
Társulása képviseletében:

Porga Gyula
Társulási Tanács Elnöke
kistérségi koordináló

Eplény Község Önkormányzata
képviseletében:
Fiskál János
polgármester
feladatot átadó
VMJV Egészségügyi Alapellátási
Intézmény képviseletében:
Dr. Kovács Róbert
intézményvezető főorvos
egészségügyi szolgáltató

