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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 4. pontja határozza meg a helyi közfeladatok körében ellátandó – helyi 
önkormányzati – egészségügyi alapellátási feladatokat.  
Ennek keretében az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § 
(1) c) pontja alapján kell gondoskodni a lakosság háziorvosi és házi gyermekorvosi 
ügyeleti ellátásáról. 
 
Eplény Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Eplényi Önkormányzat) már 
korábban döntött arról, hogy a lakosság fenti sürgősségi betegellátását a Veszprém 
Megyei Jogú Város Önkormányzatával (a továbbiakban: VMJV Önkormányzata) kötött 
feladat-átvállalási szerződés alapján a veszprémi Központi Orvosi Ügyelet 
egészségügyi szolgáltatásával biztosítja. 
VMJV Önkormányzata a fenti, kistérségi ellátási területű szolgáltatást 2014. május 1-
jétől a veszprémi Csolnoky Ferenc Kórház Sürgősségi Betegellátó Osztálya melletti 
rendelőkben, közös triage nővér és mentőszolgálati diszpécserirányítással, 8200 
Veszprém, Kórház utca 1. szám alatt, külső szolgáltatóval működteti. 
A jelenlegi külső szolgáltatóval, a debreceni székhelyű Országos Orvosi Ügyelet 
Nonprofit Kft.-vel kötött feladat-ellátási/átvállalási szerződés két éves hatálya 
azonban 2016. április 30. napjával lejár, ezért új közbeszerzési eljárást kellett 
indítani. 
Fentiek alapján VMJV Önkormányzatának Közgyűlése a 242/2015. (XI. 26.) 
határozatával döntött arról, hogy a központi ügyeleti szolgáltatást továbbra is külső 
szolgáltatóval – ezúttal három évre – kívánja biztosítani. A fenti határozatát módosító 
5/2016. (I. 28. ) határozatával az OEP finanszírozás kiegészítésére bruttó 118 200 E 
Ft összegű előzetes kötelezettséget vállalt a kistérség lakosságának – a jelenlegi 
feltételű – alapellátási sürgősségi betegellátása biztosítására. 
 
VMJV Önkormányzata és az Eplényi Önkormányzat közötti 2005. évi feladat-
átvállalási megállapodás átfogó módosításáról szóló határozatlan idejű 
megállapodást, mindkét polgármester 2014. április 30-án aláírta. 
A központi orvosi ügyelet ellátási területéhez tartozó települési önkormányzatok 
számára egységes tartalmú – a polgármesterek részéről aláírt – határozatlan időre 
kötött megállapodást jelen előterjesztés határozati javaslata mellékleteként csatolom. 
  
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést megvitatni 
és a határozati javaslatot elfogadni. 
 
 
Eplény, 2016. február 15. 
 
 
 
        Fiskál János 



HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2016. (II. 24.) határozata 

 
a Központi Orvosi Ügyeleti feladatellátáshoz nyújtott működtetési 

hozzájárulásról 
 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés Eplény 
Községi Önkormányzat Központi Orvosi Ügyeleti feladatellátáshoz nyújtott 
működtetési hozzájárulásról” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat támogatja, hogy Veszprém Megyei Jogú Város 
Önkormányzata (a továbbiakban: VMJV Önkormányzat), a 8200 Veszprém, 
Kórház utca 1. szám alatti alapellátási Központi Orvosi Ügyeleti ellátást, 
további három évre, a közbeszerzési eljárás során nyertes külső szolgáltatóval, 
biztosítsa és a feladat-ellátási/átvállalási szerződést megkösse. 
 

2. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete előzetes kötelezettség 
vállalás keretében vállalja, hogy a VMJV Önkormányzatával 2014. április 30-án 
létrejött, jelenleg is érvényben lévő megállapodásuk 3-4. pontjai alapján 
meghatározott működtetési hozzájárulási összeget három évig – 2016. 
május 1-jétől 2019. április 30-ig terjedő szolgáltatási időszakra – 
tovább folyósítja VMJV Önkormányzata számlájára, a jelen határozat 1. 
mellékleteként csatolt megállapodásban foglaltak szerint. 

 
3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy jelen döntése 

megküldésével, tájékoztassa VMJV Önkormányzat polgármesterét. 
 
Felelős:  3. pontban: Fiskál János polgármester 
Határidő: 3. pontban: 2016. február 29. 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád csoportvezető 
 
 
Eplény, 2016. február 24.  
 
 
 

Fiskál János s.k. 
polgármester 

dr. Mohos Gábor s.k. 
jegyző 

 
 



1. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
…/2016. (II. 24.) határozatához 
 

MEGÁLLAPODÁS 
a központi orvosi ügyelet ellátásáról szóló feladat-átvállalási 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 Önkormányzata (székhely: 8413 Eplény, 
Veszprémi utca 64.; adószáma: 15568106-2-19, bankszámlaszám: 11748117-
15568106), képviseli: Fiskál János polgármester, mint feladatot átadó (a 
továbbiakban: feladatot átadó), együttesen: Felek (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: 
 
1. Felek egybehangzóan megállapítják, hogy az alapellátási központi ügyeleti 

(felnőtt és gyermekorvosi) feladatellátásra 2013. február 5. napján feladat-
átvállalási szerződést kötöttek. Felek egyetértenek abban, hogy a 
megállapodásuk óta eltelt időszak alatt a jogi szabályozás, valamint a feladat- 
ellátást érintő egyéb szervezési és finanszírozási feltételek megváltoztak, ezért 
a fenti keltezésű megállapodásukat az alábbiak szerint egységes szerkezetben 
módosítják: 

 
2. 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 feladat-ellátási/átvállalási szerződés 
alapján biztosítja. 

 
3. 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 költség- 
hozzájárulási összeget a feladatot átadó a Veszprém Megyei Jogú Város 
Önkormányzata költségvetési beszedési számlájára, minden negyedév első 
hónapjának 15. napjáig utalással teljesíti. 

 
 
4. 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 
feladat-átadótól. 

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

egészségügyi és társadalombiztosítási jogszabályok rendelkezései az 
irányadóak.  

 
6. 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 30. 
 
 
 
 

Porga Gyula s.k. Fiskál János s.k. 
polgármester polgármester 

feladatot átvevő feladatot átadó 
 


