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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 egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) 
bekezdés c) pontjában foglaltak alapján – kötelező feladatként biztosítják. 
 
Ennek biztosítására az alapellátási központi ügyelet ellátási területéhez tartozó: 
Barnag, Bánd, Hárskút, Herend, Hidegkút, Márkó, Mencshely, Nagyvázsony, 
Nemesvámos, Pula, Tótvázsony, Veszprémfajsz, Vilonya (csak a felnőtt ügyeleti 
ellátás), Vöröstó és Eplény (2013. március 1-jétől) települések önkormányzatai 
feladatátadási megállapodást kötöttek Veszprém Megyei Jogú Város 
Önkormányzatával (a továbbiakban: VMJV Önkormányzata).  

Az alapellátási sürgősségi betegellátásról VMJV Önkormányzata az általa 
fenntartott VMJV Egészségügyi Alapellátási Intézménye által működtetett központi 
orvosi ügyeletben, 8200 Veszprém, Cserhát ltp. 1. szám alatt gondoskodott. 
 
Az előterjesztés tartalmazza a központi orvosi ügyelet 2013. évi működési 
tapasztalatairól szóló dokumentumot.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a 
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 
 
Eplény, 2014. május 28. 
 
 
 
 Fiskál János 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…./2014. (….) határozata 

 
a központi orvosi ügyelet 2013. évi működési tapasztalatairól 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a központi orvosi ügyelet 2013. 
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: dr. Mohos Gábor jegyző 
Határidő: 2014. június 2. 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: dr. Dénes Zsuzsanna 

        irodavezető 
 
 
 
Eplény, 2014. május 28. 
 
 
 

Fiskál János s.k. 
polgármester 

dr. Mohos Gábor s.k. 
jegyző 
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1. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2014.(…….) határozatához 

 
 

BESZÁMOLÓ 
a központi orvosi ügyelet 2013. évi működési tapasztalatairól 

 

 
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 egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) 
bekezdés c) pontjában foglaltak alapján – kötelező feladatként biztosítják. 
A folyamatos központi ügyeleti szolgáltatás megszervezéséről az egészségügyi 
ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V. 
11.) ESzCsM rendeletben foglaltak, valamint az egészségügyi szolgáltatások 
nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) 
ESzCsM rendelet szerint kell gondoskodni. 
 
Eplény lakosságának alapellátási sürgősségi betegellátását 2013. március 1-
től – Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013. (I. 31.) 
határozata alapján történő feladat átadással – Veszprém Megyei Jogú Város 
Önkormányzata által fenntartott VMJV Egészségügyi Alapellátási Intézmény (8200 
Veszprém, Szabadság tér 15.) működtetésében lévő központi orvosi ügyelet (8200 
Vezprém, Cserhát ltp. 1.sz.) biztosította folyamatosan. 
 
A fenti egészségügyi szolgáltatást részben a fenti cím alatti (felnőtt) háziorvosi és 
házi gyermekorvosi rendelőkben, részben a betegek otthonában biztosították az 
ügyeletben közreműködő háziorvosok és házi gyermekorvosok, az ellátási területre  
– ügyeleti gépkocsival – történő kijárással. 
 
A központi ügyelet működési rendje: naponta 16,00 órától másnap reggel 8,00 
óráig, illetve hétvégeken, munkaszüneti és ünnepnapokon 24 órás folyamatos 2 fő 
háziorvosi és 1 fő házi gyermekorvosi ügyeletenkénti közreműködésével. 
 
A központi ügyelet  – VMJV Önkormányzata, a Csolnoky Ferenc Kórház és az 
Országos Mentőszolgálattal kötött együttműködési megállapodás alapján – 2013. 
december 1-től mentőszolgálati közös diszpécserirányítással működik, 
amely korszerű szolgáltatással lehetővé tette az ügyelet ellátási területén 
élők gyorsabb, hatékonyabb sürgősségi betegellátását. 
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A VMJV Egészségügyi Alapellátási Intézmény Központi  Orvosi Ügyelet 

2013. évi működtetési adatai: 
Ellátott lakossági létszám:      72 287 fő 

- ebből Eplény lakosság száma:          557 fő   

- 488 fő felnőtt 

- 69 fő gyermek 
 

2013. évi működési bevételek:                                          (E Ft-ban) 
OEP finanszírozás:       58 348  
 - ebből Eplény lakossági létszáma alapján 
   folyósított finanszírozás (10 hónapra):                      688 

 
Kistérségi önkormányzatok hozzájárulása:  13 170 

- ebből Eplény  Községi Önk. hozzájárulása(10 hóra)       426 
 

A Központi Orvosi Ügyelet 2013. évi működési kiadásai: 
Bérköltség:           27 102 
Járulék:                6 298 
Dologi kiadások:         80 916 

- ebből ügyeleti óradíj: (3700 Ft/óra)      74 922  
Összesen:                114 316 
 
(Az ellátás  betegforgalmi statisztikai  adatai  – jelenleg – az ügyelet átszervezése 
miatt nem állnak rendelkezésre). 
 


