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Szám:  105-36/2016. 

 

 

ELŐTERJESZTÉS  

 

 

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő – testületének 

2016. február 15. napján tartandó ülésére  

 

Előterjesztés tárgya: Az alapellátási központi orvosi ügyelet működtetéséhez a 

lakosságarányos hozzájárulás újabb három évre történő biztosításának 

megvitatása 

Előterjesztő: Fertig József polgármester 

Készítette: Kötél Krisztina jegyző 

 

 

Az előterjesztés összhangban van a vonatkozó jogszabályokkal:  

Kötél Krisztina jegyző:  

 

Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte:  

Henn Ferencné gazdasági vezető:  

 

 

Egyeztetve, megtárgyalva: ---- 

 

Az előterjesztés elfogadásához minősített többség szükséges / nem szükséges.  
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Tisztelt Képviselő - testület! 

A Veszprém, Kórház utca 1. szám alatt működő alapellátási központi orvosi 

ügyelet külső szolgáltatójával két évre kötött feladat ellátási/feladat átvállalási 

szerződés 2016. április 30. napjáig van érvényben.  

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: VMJV 

Önkormányzata) közbeszerzési eljárást indít fenti felnőtt- és gyermek ügyeleti 

ellátás további három évre szóló, külső szolgáltatóval történő működtetésére 

vonatkozóan.  

Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 33/2014. (IV. 30.) 

számú határozatával jóváhagyta az önkormányzat és VMJV Önkormányzata közötti 

2005. december 13. napján kötött, a központi orvosi ügyelet ellátásáról szóló 

feladat átvállalási szerződés egységes szerkezetben történő módosítására vonatkozó 

megállapodást, mely 2014. május 1. napjától határozatlan időre szól.  

A képviselő-testület vállalta, hogy mint feladat –átadó, a működtetési költségekhez 

a település lakosságszámának arányában az addigiakkal megegyező módon 

hozzájárul. (A 2015. évi hozzájárulás összege: 101.000 Ft volt.) 

VMJV Önkormányzatának Közgyűlése a központi orvosi ügyelet további 

működtetéséhez, a teljes körű szolgáltatás beszerzésének költségeire az OEP 

finanszírozáson felül előzetes kötelezettséget vállalt arra vonatkozóan, hogy 2016. 

május 1. és december 31. között 18.000 e Ft-ot, 2017. évben 37.100 e Ft-ot, 2018. 

évben 44.500 e Ft-ot, továbbá 2019. január 1. és április 30. közötti időszakra 

18.600 e Ft-ot biztosít.  

Javaslom a VMJV Önkormányzatával jelenleg is érvényben lévő megállapodás 

alapján, hogy az önkormányzat újabb három évre vállalja az ügyelet 

működtetéséhez a lakosságszám arányos hozzájárulás biztosítását.  

Veszprémfajsz, 2016. február 6.  

 

                                                                          

 

                                                                                        Fertig József 

                                                                                        polgármester 
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Határozati javaslat:  

 

   /2016. (II. 15.) számú határozat: 

 

Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat és 

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti 2005. december 13. napján 

kötött, a központi orvosi ügyelet ellátásáról szóló feladat átvállalási szerződés 

egységes szerkezetben történő módosítására vonatkozó - 2014. május 1. napjától 

határozatlan időre szóló - megállapodás alapján az önkormányzat, mint feladat-

átadó a központi orvosi ügyelet működtetési költségeinek biztosítására 

Veszprémfajsz lakosságszáma arányában további három évre vonatkozóan 

kötelezettséget vállal.  

A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy Veszprém Megyei Jogú Város 

Önkormányzata közbeszerzési eljárást indít fenti felnőtt- és gyermek ügyeleti 

ellátás további három évre szóló, külső szolgáltatóval történő működtetésére 

vonatkozóan.  

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  

Határidő: 2016. február 29. jelen határozat kivonata megküldésére 

vonatkozóan 

Felelős: Fertig József polgármester 

 

 

 


