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Tisztelt Képviselő-testület

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8.§ (4) bekezdése értelmében a
települési önkormányzat köteles gondoskodni az egészségügyi alapellátásról. Az
egészségügyi alapellátásnak része az ügyeleti ellátás biztosítása, mely a helyi
önkormányzatok társulásáról és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. Tv. 7.§-ában
foglaltaknak megfelelően társulás keretein belül is biztosítható. Ezen törvényi felhatalmazás
tette lehetővé, hogy Tapolca és a Tapolca Környéki Önkormányzatok a háziorvosi ügyelet
működtetésére 2004. november 15-én megállapodást kötöttek és 2005. január 01-i hatállyal
létrehozták az Összevont háziorvosi ügyeletet. Az ügyelet megszervezése és működtetése a
megállapodás értelmében a tapolcai Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet feladata
lett. A Megállapodás 3.1 pontja értelmében az elnöki funkciókat Szigliget község
polgármestere látta el.

A Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás a Társulási megállapodást 2005. évben
módosította és egészségügyi feladatok címén az 5. pontban az alábbiakat fogalmazta meg: „A
térségben összehangolt központi orvosi ügyelet működtetése, fejlesztése.” A megállapodást a
társulási tanács 2005. május 05-én megtartott ülésén 13/2005. (V.5.) T.K.T. szám alatt
meghozott határozatával jóváhagyta.

A Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása fenti Megállapodása alapján a 2004.
november 15-én kelt, az összevont háziorvosi ügyelet létrehozására kötött megállapodást, a
létrehozó önkormányzatok 2007. december 31. napjával fel kívánták mondani. (Ez a
Megállapodás 2007. december 13-án érkezett meg hivatalunkhoz.) A Megállapodás nem tett
említést arról, hogy az ügyeletet 2008. január 01-ével ki és milyen formában fogja ellátni,
ezért tájékoztatást kértünk a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás Elnökétől.

2008. augusztus 15-én Megállapodás érkezett az összevont háziorvosi ügyeleti szolgáltatás
teljesítésére a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás elnökétől. A
Megállapodással kapcsolatos kérdéseinket még aznap megfogalmaztuk, melynek



eredményeként született meg a mellékelt Megállapodás. A jogszabályi változások
következtében már nem „összevont”, hanem központi háziorvosi ügyelet működik, és
tekintettel a fentiekben említett, 13/2005. (V.5.) T.K.T. szám alatt meghozott Társulási
megállapodás módosításáráról szóló határozatra, az ügyelettel kapcsolatos megbízói
feladatokat Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás látja el Tapolca Város
Önkormányzatával közösen az Önkormányzat által fenntartott Szociális és Egészségügyi
Alapellátási Intézet felé.

Az ügyelet további működése az eddigiek szerint folytatódik. A települések lakosságszám
arányos hozzájárulását a települések nem önállóan utalják a Pénzügyi Iroda felé, hanem a
Társulás egyösszegben utalja át, minden hónap 28. napjáig. Rögzítésre kerül az is, hogy
amennyiben a hozzájárulás nem érkezik meg, Tapolca Város Önkormányzata azonnali
beszedési megbízás benyújtásával élhet. Ezzel várhatóan elkerülhető lesz az az állapot, hogy
az ügyelet szolgáltatásait igénybevevő települések nem, vagy csak részben tesznek eleget
fizetési kötelezettségüknek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az alábbi határozati
javaslatokat elfogadni szíveskedjék.

HATÁROZATI JAVASLAT

I.
Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-
testülete tudomásul veszi, hogy Szigliget
község Önkormányzat gesztorsága a
központi háziorvosi ügyelettel
kapcsolatosan megszűnik.

II.
Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-
testülete a központi háziorvosi ügyeleti
szolgáltatás teljesítésére, Tapolca és
Környéke Kistérség Többcélú Társulás,
Tapolca Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete és Tapolca Város
Önkormányzatának Szociális és
Egészségügyi Alapellátási Intézet között, a
melléklet szerinti Megállapodást
jóváhagyja.

Felhatalmazza Tapolca Város
Alpolgármesterét a Megállapodás
aláírására.

Felelős: Alpolgármester
Határidő: azonnal

T a p o l c a , 2008. december 15.
Sólyom Károly s.k.

alpolgármester



MEGÁLLAPODÁS

mely létrejött egyrészről Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás ( 8300
Tapolca, Nyárfa u.3.) képviseletében eljáró Szencz Lajosné elnök, mint megbízó
(továbbiakban: Társulás),

másrészről Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ( 8300 Tapolca, Hősök
tere 15. ) képviseletében eljáró Sólyom Károly alpolgármester, mint megbízó (továbbiakban:
Önkormányzat)

harmadrészről Tapolca Város Önkormányzatának Szociális és Egészségügyi Alapellátási
Intézete ( 8300 Tapolca, Kossuth u. 2. ) képviseletében eljáró Dr Varga István igazgató, mint
megbízott ( továbbiakban: megbízott ) között

a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv (Ötv.) 41. § (1) bekezdésében foglalt
felhatalmazással élve, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997.
évi CXXXV. tv. 7. §-ának rendelkezéseire, valamint az Ötv. 8. § (4) bekezdésére figyelemmel
a Központi Háziorvosi Ügyeleti szolgáltatás teljesítésére az alulírott helyen és időben, az
alábbi feltételek mellett:

A megállapodás célja: Megbízó Társulás tag településeinek állampolgárai, illetve az
ügyeletet igénybe vevő állampolgárok folyamatos orvosi ügyeleti ellátásának
biztosítása, a feladat összehangolása, eredményességének előmozdítása.

Megállapodást kötő felek rögzítik, hogy a „Tapolca és a Tapolca Környéki
Önkormányzatok Összevont Háziorvosi Ügyelet” elnevezéssel, 2005. január 01.-i
hatállyal, határozatlan időtartamra létrehozott megállapodás 3. pontjában társult
önkormányzatok képviselő-testületei már kifejezték azon szándékukat, hogy
hosszútávon a központi háziorvosi ügyelet feladatait Tapolca és Környéke Kistérség
Többcélú Társulása feladatai között kívánják ellátni. Mindezek érdekében a hivatkozott
– Tapolcán, 2004. november 15-én kelt - megállapodás közös megegyezéssel történő
megszűntetése iránt a társult önkormányzatok képviselő-testületei határozatokkal
intézkedtek, a képviselő-testületek felhatalmazása alapján a megállapodás közös
megegyezéssel történő megszűntetését a települések polgármesterei aláírásukkal látták
el.
A „Tapolca és a Tapolca Környéki Önkormányzatok Összevont Háziorvosi Ügyelet”
elnevezése a későbbiekben „Tapolca és a Tapolca Környéki Önkormányzatok Központi
Háziorvosi Ügyelet” elnevezésre változott.
Társulás tag önkormányzatai az egészségügyi feladatok ellátására csatlakozott tagok, a
társulási megállapodásban az egészségügyi feladatok között vállalták „a térségben
összehangolt központi orvosi ügyelet működtetését, és fejlesztését”.



A megállapodás tevékenységi köre, feladata, feladatellátás módja

1. A megállapodás tevékenységi köre, feladata

1.1 A Megbízó Társulás tag települései lakosságának munkaidőn túl ( hétköznap 16,00 órától
másnap reggel 8,00 óráig, szabadnapon, munkaszüneti napon, ünnepnapon 8,00 órától
az első munkanap reggel 8,00 óráig ) központi háziorvosi ügyeleti feladatok ellátása. A
háziorvosi ügyeletben a Tapolca és a Tapolca környéki orvosi praxisok mindenkori
orvosai részt vesznek.

1.2 A megbízott vállalja, hogy szabadnapon, munkaszüneti napon és ünnepnapon 8,00 órától
12,00 óráig és 16,00 órától 20,00 óráig gyermekorvosi ügyeletet is működtet. A
gyermekorvosi ügyeletben a tapolcai gyermekorvosok és a badacsonytomaji praxis
mindenkori orvosa részt vesz.

1.3 A központi orvosi ügyeletben történő részvétel rendjét az „Orvosok Részvételi
Szabályzata a Tapolca és Tapolca Környéki Központi Háziorvosi és Gyermek
Háziorvosi Ügyeletben „ című Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza, mely
Szervezeti és Működési Szabályzat jelen megállapodás 1. számú mellékletét képezi.

2. A feladatellátás módja

2.1 Megállapodást kötő felek a központi orvosi ügyeleti feladatok ellátását Tapolca Város
Önkormányzat fenntartásában lévő intézmény útján látják el.
Intézmény neve: Tapolca Város Önkormányzatának Szociális és Egészségügyi Alapellátási
Intézete
Intézmény székhelye: 8300 Tapolca, Kossuth u. 2.
Tel/Fax: 06-87/414-485
e-mail: alapellatas@tapalap.axelero.net

2.2 Az intézményt Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete alapította, gyakorolja a
fenntartói jogokat, és látja el felügyeletét.

2.3 Az ügyeletes orvosok beosztása a mindenkori kollegiális orvosok feladata.
2.4 Megbízott jogosult az ügyelet működtetéséhez szükséges szerződések megkötésére,

működési engedély beszerzésére. Megbízott jogosult és köteles az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár Veszprém Megyei Egészségbiztosítási Pénztár ( 8200
Veszprém, Óvári F. u. 7. ) és az ÁNTSZ Balatonfüredi, Balatonalmádi, Tapolcai,
Sümegi Kistérségi Intézetének Tapolcai Kirendeltsége ( 8300 Tapolca, Kossuth u. 2. )
részére a szükséges adatszolgáltatásokat stb. teljesíteni, a szerződéseket aláírni.

2.5 Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a központi orvosi ügyeleti feladatokat a
működési engedélyben, szerződésekben foglaltak szerint működteti, betartva az abban
és a vonatkozó jogszabályokban foglalt előírásokat.

2.6 Megállapodást kötő felek rögzítik, hogy az ügyeleti idő alatt a Megbízó Társulás tag
önkormányzatait ellátási kötelezettség terheli.



3. A feladatellátás finanszírozása

3.1 A Központi Háziorvosi Ügyelet működtetésének fedezete elsősorban az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozása.

3.2 A Központi Háziorvosi Ügyelet működtetésének külső forrásból nem fedezett
költségeihez Megbízó Társulás a tag önkormányzatok lakosságszáma arányában járul
hozzá. A tag önkormányzatok lakosságszámát évente, a mindenkori éves költségvetésről
szóló törvényben foglaltak alapján, a normatív állami támogatások igénylésének alapjául
szolgáló lakosságszám szerint kell megállapítani.

3.3 Megbízott köteles a Központi Háziorvosi Ügyelet éves költségvetésében a forrásokat
elkülönítetten nyilvántartani, azok felhasználásáról éves és évközi beszámolóval
elszámolni.

3.4 Megbízó Társulás a 3.2 pontban hivatkozott hozzájárulást havonta, legkésőbb minden
hó 28-ig utalja át Tapolca Város Önkormányzat OTP és Kereskedelmi Bank Rt-nél
vezetett 11748052-15429348-00000000 számú költségvetési elszámolási számlája
javára.

3.5 Megállapodást kötő felek rögzítik, hogy Önkormányzat azonnali beszedési megbízás
benyújtásával élhet, amennyiben megbízó Társulás a pénzügyi hozzájárulás fizetési
kötelezettségének határidőben nem tesz eleget.

4. A feladatellátás vagyoni viszonyai

4.1 A feladatellátást biztosító ingatlan természetben Tapolca, Ady E. u. 1-3. szám alatt
található. Az ingatlan tulajdonosa Tapolca Város Önkormányzata 7/10-ed, valamint
Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás 3/10-ed tulajdoni arányban. A
feladat-ellátást biztosító ingatlanon bekövetkező vagyonnövekmény, vagyonszaporulat
az azt viselő felet külön megállapodásban foglaltak szerint illeti meg.

5. Költségvetéssel kapcsolatos egyeztetési és döntési eljárás

5.1 Megbízott a Központi Háziorvosi Ügyelet éves költségvetési tervezetét, a végrehajtásáról
szóló éves és évközi beszámolóit a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó
jogszabályok alkalmazásával állítja össze és küldi meg megbízó Társulás részére.

5.2 A feladatellátással kapcsolatos 3.2 pont szerinti pénzügyi hozzájárulás mértékét megbízó
Társulás költségvetési évenként a Megbízott intézmény éves költségvetésének
tárgyalásakor állapítja meg. A hozzájárulás mértéke megbízó Társulás éves
költségvetésében szerepel.

5.3 Megbízó Társulás tag önkormányzatai a 3.2 pont szerinti pénzügyi hozzájárulást
megbízó Társulás OTP és Kereskedelmi Bank Rt Tapolca Fiókjánál vezetett 11748052-
15568979-00000000 számú költségvetési elszámolási számlája javára kötelesek
havonta, legkésőbb minden hó 25-ig befizetni.



5.4 A Megbízott intézmény költségvetését Tapolca Város önkormányzata hagyja jóvá, és
Tapolca Város Önkormányzat költségvetésébe épül be. A Megbízott intézmény központi
orvosi ügyeleti szolgáltatás teljesítésére irányuló költségvetésének elfogadásához
Megbízó társulás egyetértő döntése szükséges.

5.5 A Megbízott intézmény költségvetésének végrehajtásáról szóló éves és évközi
beszámolókat Tapolca Város Képviselőtestülete hagyja jóvá, fogadja el. A költségvetés
végrehajtásáról szóló éves és évközi beszámolók Tapolca Város Önkormányzatának
beszámolóiba épülnek be.

6. Záró rendelkezések

6.1 Amennyiben az intézmény központi orvosi ügyeleti szolgáltatás teljesítésére irányuló
költségvetését Megbízó társulás nem fogadja el, a felek kötelesek 30 napon belül
egyeztető tárgyalást tartani. Az egyeztető tárgyalás sikertelensége esetén bármelyik fél
egyoldalú nyilatkozattal jelen szerződést 60 napos határidővel felmondhatja.

6.2 Szerződő Felek jelen megállapodásból eredő vitás kérdéseiket tárgyalási úton,
egyeztetéssel kívánják megoldani. Amennyiben az egyeztetés sikertelen, a vita
rendezése érdekében Tapolca Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

Tapolca, 2008…………………………

............................................ .............................................
Szencz Lajosné Sólyom Károly

Elnök alpolgármester

............................................ .............................................
Varga Béláné Dr. Imre László

Munkaszervezet vezető-helyettes Jegyző

…………………………………….
Dr. Varga István

Szociális és Egészségügyi Alapellátási
Intézet Igazgatója


