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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 szerint – közfeladatként gondoskodnak. 
  
Eplény Községi Önkormányzat, a lakosság hatékonyabb egészségügyi 
alapellátása érdekében –, a 7/2013. (I. 31.) határozatával döntött arról, hogy – az 
alapellátás részét képező felnőtt és házi gyermekorvosi ügyeleti feladatellátást, 
valamint a védőnői szolgáltatás feladatait is átadja Veszprém Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának (a továbbiakban: feladatátvevő).  
 
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény értelmében, – az 
egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotásához – a több településre is kiterjedő ellátások esetén a körzet székhelyét 
az érintett települési önkormányzatok erre irányuló megállapodásban határozzák 
meg.  
 
Eplény Községi Önkormányzat a védőnői ellátás közös körzete székhelyének 
meghatározásáról szóló megállapodást a 3/2017. (I. 25.) határozatával már 
jóváhagyta. 
  
Jelen előterjesztés szükségességét az indokolja, hogy a felnőtt háziorvosi és házi 
gyermekorvosi ügyeleti ellátás közös körzete székhelyének meghatározását a 
hatályos feladat-átvállalási szerződés nem tartalmazza, ezért arról külön 
megállapodást kell kötni annak érdekében, hogy az egészségügyi alapellátási 
körzetekről az önkormányzati rendeletet alkothasson. 
 
A lakosság alapellátási sürgősségi betegellátását a feladatátvevő jelenleg is a 
debreceni székhelyű Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit 
Kft.-vel kötött feladatellátási/átvállalási szerződés alapján biztosítja, egy közös 
körzetben, melynek székhelye: 8200 Veszprém, Kórház utca 1. 
 
A megállapodástervezetet a határozati javaslat 1. melléklete tartalmazza.  
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a 
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 
 
Eplény, 2017. február 13. 
 
 
         Fiskál János 
          
 

  



HATÁROZATI JAVASLAT  
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2017. (…) határozata 

 
a felnőtt háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás közös körzete 
székhelyének meghatározását tartalmazó megállapodás jóváhagyásáról 

 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A felnőtt háziorvosi 
és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás közös körzete székhelyének meghatározásáról 
szóló megállapodás jóváhagyása” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Veszprém 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlésével kötendő megállapodást 
a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal. 
 

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

3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a megállapodást Veszprém 
Megyei Jogú Város Önkormányzata polgármestere részére küldje meg. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2. pont: azonnal 

3. pont: 2017. február 27. 
 

A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselők: 

 Angyal Éva irodavezető, 
dr. Bölöniné dr. Deák Piroska egészségügyi tanácsadó 

 
 
Eplény, 2017. február 22. 
 
 
 

Fiskál János s.k. 
polgármester 

dr. Mohos Gábor s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2017. (II. 
25.) számú határozatához 

 
MEGÁLLAPODÁS 

 
a felnőtt háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás közös körzete 

székhelyének meghatározásáról 
 

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 (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 megállapodnak, hogy lakosságuk részére az alapellátáshoz kapcsolódó 

felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátást közös körzetben 
biztosítják.  
 

2. Felek az alapellátáshoz kapcsolódó felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi 
ügyeleti ellátás székhelyét – a jogszabályi hatályos előírásoknak és a működési 
engedélyben rögzített feltételeknek megfelelve – 8200 Veszprém, Kórház utca 
1. szám alatt biztosítják. 
 

3. Jelen megállapodás az aláírásának napjától határozatlan időre jön létre. 
 

4. Jelen megállapodás – bármely fél részéről, legalább három hónappal 
korábban, írásban beérkezett felmondás alapján – a tárgyév december 31. 
napjával szűntethető meg. 

  
5. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. valamint az 

egészségügyi jogszabályok rendelkezései az irányadóak.  

 
Felek jelen megállapodást annak elolvasása és közös értelmezése után, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá. 
 
Záradék: 
Jelen megállapodást a megállapodást kötő önkormányzatok képviselő-testületi az 
alábbi döntésekkel hagyták jóvá: 



 
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 6/2017. (I.26.) 
határozatával, 
 
Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a …/2017. (II. 22.) 
határozatával. 
 
 
Veszprém, 2017. …………………………. 

  
 
 
 Porga Gyula Fiskál János 
 polgármester polgármester 
Veszprém Megyei Jogú Város  Eplény Községi Önkormányzat 
 képviseletében, mint képviseletében, mint 
 feladatátvevő feladatátadó  

 


