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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. pontjában foglaltak alapján – kötelező feladatként gondoskodnak.  
 
Ennek biztosítására Eplény Községi Önkormányzat feladatátadási megállapodást kötött 
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával (a továbbiakban: VMJV 
Önkormányzata). 
 
A 2014. május 1-től 2021. február 28-ig hatályos feladatellátási szerződés alapján, az 
ORSZÁGOS ORVOSI ÜGYELET Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság (székhelye: 4031 Debrecen, István út 6.) – a továbbiakban: 
Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. – látta el a központi orvosi ügyeletet.  
VMJV Önkormányzata 2021. március 1-től a Központi Háziorvosi Ügyelet Egészségügyi 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: 4031 Debrecen, István út 6.) 
– a továbbiakban: Központi Háziorvosi Ügyelet Kft. – kötött új feladatellátási 
szerződést, mely 2023. december 31-ig szól. 
 
A megbízás területi hatálya, és egyben a megbízás tárgyát képező szolgáltatás 
nyújtásának területe – a hatályos feladatátvállalási szerződések alapján – az alábbi 
települések közigazgatási területére terjed ki: Barnag, Bánd, Eplény, Hajmáskér, 
Hárskút, Herend, Hidegkút Márkó, Mencshely, Nagyvázsony, Nemesvámos, Pula, Sóly, 
Szentkirályszabadja, Tótvázsony, Veszprém, Veszprémfajsz, Vilonya, Vöröstó. 
 
Az Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. az alapellátási sürgősségi betegellátást az általuk 
alkalmazott orvosokkal nyújtják, hétköznapokon 16.00-8.00 óráig, hétvégeken és 
ünnepnapokon, 24 órás, folyamatos ellátással. 
A COVID-19 járvány, illetve a vírus elleni védekezés, az ügyeleti ellátásra is különösen 
nagy terhet rótt. A szolgáltatás folyamatosan, a Nemzeti Népegészségügyi Központ 
által elrendelt eljárásrendeknek megfelelően működött, az orvos és a beteg közti 
személyes kontaktusok számát minimálisra sikerült csökkenteni azzal, hogy kizárólag 
a sürgős esetek kerülhettek azonnali ellátásra. A telefonos tanácsadás előtérbe került, 
így a diszpécserközpont munkatársai a COVID-19 fertőzésgyanús esetek kiszűrésével 
nagyban segítették az Országos Mentőszolgálat tevékenységét. 
 
A rendkívüli helyzet ellenére elmondható, hogy a szolgáltatás jelenleg is folyamatosan, 
zavartalanul folyik, sem tárgyi, sem személyi feltétel hiánya miatt eddig nem merült fel 
akadály. A működést érintő panasz az önkormányzat felé nem érkezett. 
 
A tájékoztatóhoz 1. mellékletként csatolom az Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. 
tájékoztatóját a 2021. januári és februári szolgáltatásukról, így ennek keretében Eplény 
lakossága ellátási létszámadatait és annak működési tapasztalatait is. 
 
A tájékoztatóhoz 2. mellékletként csatolom a Központi Háziorvosi Ügyelet Kft. 
tájékoztatóját a 2021. márciustól decemberig terjedő szolgáltatásukról, így ennek 
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keretében Eplény lakossága ellátási létszámadatait és annak működési tapasztalatait 
is. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztatóban foglaltak tudomásulvételére. 
 
 
Eplény, 2022. június 24. 
 
 
 Fiskál János  


