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Tisztelt Képviselő-testület! 

Mindannyian tudjuk, hogy hazánkban többek között folyik a közigazgatás és az
egészségügyi ellátás átszervezése, reformja. Az ehhez kapcsolódó szabályozás
kialakítását jelenleg is folytatják az Országgyűlésben, ahol a települési 
önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló javaslat tárgyalás alatt van.
A törvényjavaslat 1. melléklete tartalmazza a 2012. május 1-jével állami tulajdonba
kerülő egészségügyi intézmények felsorolását, köztük a Tapolcai Kórház 
Egészségügyi Nonprofit Kft-t is.
A tapolcai kórház látja el a tapolcai kórházi és a járóbeteg-szakellátást, valamint a

kialakult munkamegosztás alapján a kistérség területén élő 20.000 lakos alapellátást 
meghaladó egészségügyi ellátását is.
A Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft. az Önkormányzat tulajdona, így a
törvény elfogadását követően a szükséges intézkedések megtétele is az 
Önkormányzat feladatkörébe tartozik majd.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 2013.
január 1-én életbe lépő 13. § (1) bekezdése a helyben biztosítható közfeladatok 
körében sorolja fel az egészségügyi alapellátást. Az alapellátás körébe tartozik a
munkaidőn kívüli és a hétvégi háziorvosi ügyeleti ellátás is. A tapolcai és a Tapolca 
környéki települések lakosainak munkaidőn túli sürgősségi ellátását a tapolcai 
Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet által működtetett Tapolca és Tapolca 
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Környéki Központi Háziorvosi Ügyelet látja el a tapolcai, valamint kistérségi felnőtt 
és gyermek háziorvosok közreműködésével. 
Jelenlegi ismereteink szerint az egészségügyi alapellátás rendszerében,
feladatkörében és finanszírozásában a közeljövőben változás nem várható.  

A jelenleg folyó, az egészségügyi ellátást érintő átszervezés lehetőséget teremt olyan 
intézkedésekre, melyek növelhetik a hatékonyságot, lerövidítik, gyorsítják az ún.
„beteg-utat”, ezzel is elősegítve az ellátásra szorulók minél teljesebb kezelését. Az 
összehangolt, koordinált ellátás jelentős mértékben elősegíti betegek gyorsabb és 
hatékonyabb ellátását.

Jelenleg a kórház a működése során sürgősségi ügyeletet működtet, amely 
rendeltetése, tevékenysége során szorosan kötődik és együttműködik az alapellátási 
ügyelettel.

Mindenképpen célszerű elgondolkodni azon, hogy két –egymásra épülő ellátás – 
közös infrastruktúrával és szakembergárdával lássa el a feladatát. A két ügyelet
közös működtetése a szakmai előnyök mellett az anyagi eszközök racionálisabb 
felhasználását is jelentheti.

Az egy szervezeten belüli működtetés előkészítése hosszabb időt vesz igénybe, így 
az „új működtető” működési engedélyének beszerzése, illetőleg az Országos 
Egészségpénztárral történő szerződéskötése időigényes feladat, azonban ezt a 
döntést most időszerű meghozni, amikor még a kórház az önkormányzat 
tulajdonában és üzemeltetésében működik, hiszen így van lehetőség arra, hogy a 
kórház tevékenységét kibővítve fenntartói döntés alapján befogadja az alapellátási 
ügyeletet.

Az alapellátási ügyelet a tapolcai kistérségben a Tapolca és Környéke Kistérség
Többcélú Társulása, Tapolca Város Önkormányzata és a tapolcai Szociális és

Egészségügyi Alapellátási Intézet között megkötött szerződés alapján működik. Az 
önkormányzatok által átadott feladatellátás körében a Társulási Tanács kötött
feladat-ellátási szerződést.  
Amennyiben Tapolca Város Önkormányzata, mint mindkét egészségügyi
feladatellátó fenntartója kezdeményezi az alapellátási ügyelet beintegrálását a kórház
szervezetébe, a szerződés módosítását a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú 
Társulása Társulási Tanácsnak jóvá kell hagynia. Az ügyelet ellátásának kérdését,
illetve a szerződés ilyen irányú módosítását a Társulási Tanács 2012. április 25-i 
ülésén megtárgyalja.
Természetesen az eddigi feladat-ellátási szerződés módosítással nem érintett többi 
pontja változatlan tartalommal hatályban marad.

Fentiek alapján javasolom az egészségügyi alapellátási ügyelet működtetésére kötött 
szerződés módosítását oly módon, hogy abban feladat-ellátó szervezetként a 
Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft. szerepeljen. A szerződés módosítása a 
Tapolcai Kórház tervezett feladatbővítésére vonatkozó működési engedély és a 
finanszírozási szerződés hatályba lépésének időpontjában lépne hatályba, így az 
alapellátás folyamatos működtetése biztosítható.  



3

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a 
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata kezdeményezi a
város fenntartásában működő Szociális és 
Egészségügyi Alapellátási Intézettel és a
Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú
Társulással kötött, a tapolcai kistérség központi
háziorvosi ügyeletének működtetésére 
vonatkozó szerződés módosítását, mely szerint 
szerződő felek a feladat-ellátással a Tapolcai 
Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft-t bízzák
meg. A szerződés-módosítás hatályba 
lépésének napja a Tapolcai Kórház
Egészségügyi Nonprofit Kft. részére a feladat
ellátására kiadott működési engedély jogerőre 
emelkedésének és az ügyelet finanszírozására
vonatkozó hatályos szerződés egyidejű 
rendelkezésre állásának napja.

A módosított szerződés hatályba lépéséig a 
feladat-ellátást változatlan szervezeti keretek
között kell biztosítani.

Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a
szerződésmódosítás aláírására és a szükséges 
intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Tapolca, 2012. április 18.

Sólyom Károly
alpolgármester


