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Tisztelt Képviselő-testület!
A települési önkormányzatok lakosságuk egészségügyi alapellátását – a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 4. pontja, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1)
bekezdésében foglaltak alapján – kötelező feladatként biztosítják. Ennek szerves
részét képezi a lakosság sürgősségi betegellátása, amely a felnőtt és gyermekorvosi
alapellátási központi ügyelet (kijáró és ambuláns) ellátására terjed ki.
Ennek biztosítására 2005. évben 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) és Vöröstó. (Eplény lakossága részére később, 2013. március
1-jétől biztosított) települési 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 (a továbbiakban:
alapellátási intézmény) működtetett központi orvosi ügyeletben, 8200 Veszprém,
Cserhát ltp. 1. szám alatt gondoskodik 2014. április 30. napjáig. A fenti szolgáltatást
a veszprémi Csolnoky Ferenc Kórházzal (a továbbiakban: kórház) és az Országos
Mentőszolgálattal (a továbbiakban: mentőszolgálat) kötött együttműködési
megállapodás alapján 2013. december 1-jétől mentőszolgálati közös
diszpécserirányítással működteti.
Az érintett települési önkormányzatok valamennyien 2008. év óta, folyamatosan
támogatják, hogy a fenti szolgáltatást 8200 Veszprém, Kórház u. 1.szám alatt, a
kórház sürgősségi betegellátási osztálya mellett – a kórház és VMJV
Önkormányzatával közös pályázattal elnyert forrásból – kialakított rendelőkben, a
mentőszolgálattal közös diszpécserirányítással biztosítsa a térség lakosságának
alapellátási sürgősségi betegellátását a feladat-átvevő.
Ez a közös cél az alapellátási intézménynél működő központi orvosi ügyelet
szervezeti egység átszervezése útján valósulhat meg, mivel a korábbi e tárgyú
testületi döntések végrehajtása elmaradt, az új telephelyen működő központi
ügyeletre ugyanis nem kapott működési engedélyt az intézmény megfelelő létszámú
közreműködői háziorvosi létszám hiányában.
Fentiek alapján a beköltözés érdekében – a háziorvosi érdekképviselettel történt
többszöri egyeztetés után – közbeszerzési pályázatot kellett kiírni a feladatellátás
fenti helyszínen, közös mentőszolgálati diszpécserirányítással, külső egészségügyi
szolgáltató kiválasztására.

Az érintett települési önkormányzatok képviselő-testületei előzetes hozzájáruló
nyilatkozatai alapján VMJV Önkormányzata 349/2013. (XII. 19.) határozatával a
központi orvosi ügyelet külső szolgáltatóval történő két éves működtetésére
előzetes kötelezettséget vállalt és közbeszerzési eljárás lefolytatásáról döntött.
Egyidejűleg felhatalmazást adott Porga Gyula polgármester részére a nyertes
pályázóval a feladatellátási/átadási szerződés aláírására.
A fenti megállapodás az ORVOSI ÜGYELET Egészségügyi Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (a továbbiakban: Orvosi
Ügyelet Nonprofit Kft.) mint nyertes pályázóval 2014. február 24. napján létrejött.
A működési engedély és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közép-dunántúli
Területi Hivatal Veszprémi Irodájához (a továbbiakban: OEP) benyújtott
finanszírozási szerződés megkötésére irányuló kérelem folyamatban van. Várhatóan
tehát 2014. május 1-jétől 2016. április 30. napjáig terjedő két évig nevezett külső
egészségügyi szolgáltató gondoskodik a központi ügyelet működtetéséről, 8200
Veszprém, Kórház u. 1. sz. alatti elhelyezéssel, a kórházzal közös mentőszolgálati
diszpécserirányítással. A fenti komplex feladatellátásra a külső egészségügyi
szolgáltatóval kötött feladatellátási/átvállalási szerződés alapján a finanszírozási
szerződést az Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. köti.
Az OEP finanszírozást VMJV Önkormányzata az érintett települési
önkormányzatok – változatlan mértékű – hozzájárulási összegét is felhasználva, a
hivatkozott határozatban vállalt előzetes kötelezettségvállalása mértékéig kiegészíti.
Veszprém és a felsorolt 15 település lakosságának sürgősségi betegellátásáról tehát
VMJV Önkormányzata a fentiek szerinti működtetés megváltoztatásával már nem
az alapellátási intézménye közreműködésével gondoskodik. Ez jelentős változás a
szolgáltatás szervezésében és annak feltételeiben, továbbá a feladatátvállalási
szerződés jogszabályi rendelkezései is jelentős mértékben módosultak.
Bár a 2005 decemberében kötött feladatátadási szerződés előzetesen jelzett
pontjaiban történtek lényegi változások, azokkal összefüggésben – a jelenlegi
feltételekre aktualizálva – átfogó módosítása vált szükségessé.
Szükséges ugyanakkor a körzetet ellátó háziorvos felmentése a folyamatos
szolgáltatásban (ügyeleti ellátásban) való részvétel alól. Erre vonatkozik a B/ jelű
határozati javaslat.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati javaslat
és a mellékletként csatolt módosító megállapodástervezet jóváhagyására.
Eplény, 2014. április 30.
Fiskál János

A/ HATÁROZATI JAVASLAT
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
......./2014. (..….) határozata
az alapellátási központi háziorvosi ügyelet ellátására kötött feladatátvállalási
szerződés módosításáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Az alapellátási
központi háziorvosi ügyelet ellátására kötött feladatátvállalási szerződés
módosítása” című előterjesztést és a következő határozatot hozza:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint feladatátvevő az
alapellátási központi háziorvosi ügyeleti (felnőtt, gyermekorvosi) feladatellátást
8200 Veszprém, Kórház u. 1. szám alatt, a közbeszerzési eljárás nyertes
pályázójával,
mint
külső
egészségügyi
szolgáltatóval
kötött
feladatellátási/átvállalási szerződés útján biztosítsa.
2. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. melléklet szerinti
módosító megállapodásban foglaltak jóváhagyásával vállalja, hogy mint
feladatátadó, a működtetési költségekhez települése lakosságszámának
arányában az eddigiekkel egyező módon hozzájárul.
3. Felhatalmazza a polgármestert a határozat 2. pontja szerinti megállapodás
aláírására. Egyidejűleg felkéri a polgármestert, hogy a határozatot és az aláírt
megállapodást Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata polgármesterének
határidőre küldje meg.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 3. pontban: 2014. május 5.
A végrehajtás előkészítésért felelős köztisztviselő: Lőczy Árpád csoportvezető
Eplény, 2014. április 30.

Fiskál János s.k.
polgármester

dr. Mohos Gábor s.k.
jegyző

1. melléklet Eplény Községi
…/2014.(…….) határozatához

Önkormányzat

Képviselő-testületének

MEGÁLLAPODÁS
a központi orvosi ügyelet ellátásáról szóló feladatátvállalási szerződés
módosításáról
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: feladatot átvevő),
- másrészről Eplény Községi Önkormányzat (székhely: 8413 Eplény,
Veszprémi u. 64. adószáma: 15568106-2-19, bankszámlaszám: 1174811715568106, képviseli: Fiskál János polgármester) mint feladatot átadó (a
továbbiakban: feladatot átadó) (együttesen a továbbiakban: Felek)
között az alulírott helyen és időben az 1997. évi CLIV. törvény, valamint az
alapellátási központi ügyeleti feladatellátást szabályozó egészségügyi és
társadalombiztosítási jogszabályi rendelkezések alapján, az alábbi feltételekkel:
Felek egybehangzóan megállapítják, hogy az alapellátási központi ügyeleti (felnőtt
és gyermekorvosi) feladatellátásra 2013. február 5. napján feladatátvállalási
szerződést kötöttek. Felek egyetértenek abban, hogy a megállapodásuk óta eltelt
időszak alatt a jogi szabályozás, valamint a feladatellátást érintő egyéb szervezési és
finanszírozási feltételek megváltoztak, ezért a fenti keltezésű megállapodásukat az
alábbiak szerint egységes szerkezetben módosítják:
1. A Felek kölcsönösen egyetértenek abban, hogy a feladatot átvevő az
alapellátási központi ügyeleti feladatellátást 8200 Veszprém, Kórház u. 1.
szám alatti telephelyen, a közbeszerzési eljárás nyertes pályázójával – mint
külső egészségügyi szolgáltatóval – kötött feladatellátási/átvállalási szerződés
alapján biztosítja.
2. A Felek egybehangzóan megállapítják, hogy az Egészségbiztosítási Pénztár
finanszírozása nem fedezi az alapellátási központi ügyelet működtetési
költségeit, ezért a feladatot átadó – a mindenkori népesség-nyilvántartás
hivatalos adata szerinti települési lakossági létszáma arányában –, az átvállalt
feladatra megállapított finanszírozási összeg 70 %-os mértékével azonos
összeggel járul hozzá a működtetési költségekhez. A fenti költséghozzájárulási összeget a feladatot átadó a Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata költségvetési beszedési számlájára, minden negyedév első
hónapjának 15. napjáig utalással teljesíti.

3. Feladatot átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy csak a finanszírozó szerv
által finanszírozással nem fedezett működtetéssel kapcsolatos költségek, jelen
megállapodás 3. pontja szerinti hozzájárulási összeg, megtérítését kéri a
feladatot átadótól.
4. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. valamint az
egészségügyi és társadalombiztosítási jogszabályok rendelkezései az
irányadóak.
5. Felek jelen megállapodást 2014. május 1. napjától határozatlan időre kötik.
Felek jelen megállapodást annak elolvasása és közös értelmezése után, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.
Veszprém, 2014. április….

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
feladatot átvevő
képviseletében: Porga Gyula
polgármester

Eplény Községi Önkormányzat
feladatot átadó
képviseletében: Fiskál János
polgármester

B/ HATÁROZATI JAVASLAT
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
......./2014. (..….) határozata
nyilatkozattételre szóló felhatalmazásról a háziorvosi ügyeleti rendszerben
való részvételről
Eplény
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta
a
„Nyilatkozattételre szóló felhatalmazás a háziorvosi ügyeleti rendszerben való
részvételről” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1.

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi
szolgáltatások finanszírozásáról szóló 43/1999. (III. 3) Korm. rendelet 7. §
(2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, – hivatkozva
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötött és módosított
feladatátvállalási szerződésére – a háziorvosi szolgálat orvosának a
háziorvosi ügyeleti rendszerben való közreműködésére nem tart igényt,
tekintettel arra, hogy feladatátadási szerződés keretében más szolgáltatóval
szerződést kötött az ügyeleti feladatok átadására. A nyilatkozat a háziorvosi
szolgálat orvosát addig mentesíti a háziorvosi ügyeleti rendszerben való
közreműködés alól, amíg az önkormányzat a más szolgáltatóval való
ellátást biztosítani tudja.

2.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontnak
megfelelően, az 1. melléklet szerinti nyilatkozatot aláírja, és az Eplény
községben területi ellátási kötelezettséggel, feladatellátási szerződés alapján
működő háziorvossal közölje.

Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 3. pontban: 2014. május 5.
A végrehajtás előkészítésért felelős köztisztviselő: Lőczy Árpád csoportvezető
Eplény, 2014. április 30.

Fiskál János s.k.
polgármester

dr. Mohos Gábor s.k.
jegyző

1. melléklet Eplény Községi
…/2014.(…….) határozatához

Önkormányzat

Képviselő-testületének

NYILATKOZAT
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi
szolgáltatások finanszírozásáról szóló 43/1999. (III. 3) Korm. rendelet 7. § (2)
bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, - hivatkozva Veszprém
Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötött és módosított feladatátvállalási szerződésére – a háziorvosi szolgálatok orvosának a háziorvosi
ügyeleti rendszerben való közreműködésére nem tart igényt, tekintettel arra,
hogy feladatátadási szerződés keretében más szolgáltatóval szerződést kötött az
ügyeleti feladatok átadására.
A nyilatkozat a háziorvosi szolgálat orvosát addig mentesíti a háziorvosi ügyeleti
rendszerben való közreműködés alól, amíg az önkormányzat a más
szolgáltatóval való ellátást biztosítani tudja.
Eplény, 2014. április 30.
Fiskál János
polgármester

