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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

 

 

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2017. február 1. napján tartandó nyilvános ülésére 

 

 

 

Előterjesztés tárgya: 

A felnőtt háziorvosi és házi gyermekorvosi 

ügyeleti ellátás közös körzete székhelyének 

meghatározását tartalmazó megállapodás 

jóváhagyásáról 

Előterjesztő 

megnevezése:  
Fertig József polgármester 

Az előterjesztést 

készítette:  
Kötél Krisztina jegyző 

Iktatószám:  21-39/2017.  

Előterjesztés jellege: 
Rendelet-tervezet, Határozati javaslat, Tájékoztató, 

Beszámoló 

Melléklet:  

A felnőtt háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás 

közös körzete székhelyének meghatározásáról szóló 

megállapodás tervezete írásban mellékelve.  

Döntéshozatal módja:  Egyszerű többség / Minősített többség  

Az előterjesztés 

összhangban van a 

vonatkozó jogszabályokkal: 

 

Pénzügyi, gazdasági 

szempontból ellenőrizte: 
 

Egyeztetve, megtárgyalva: ----  
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Tisztelt Képviselő - testület! 

 

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 6/2017. (I. 26.) határozatával 

jóváhagyta a felnőtt háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás közös körzete 

székhelyének meghatározását tartalmazó megállapodást, melyet az érintett települési 

önkormányzatok képviselő-testületeinek is el kell fogadnia annak érdekében, hogy az aláírt 

megállapodások alapján az egységes egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló önkormányzati 

rendelet tervezetet Veszprém MJV Önkormányzata Közgyűlése elé terjeszthesse a Veszprém 

MJV Polgármesteri Hivatala Közjóléti Irodája.  

A  megállapodás tervezete jelen előterjesztés részét képező határozati javaslat melléklete.  

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

szolgáltató látja el.  

 

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 a 17/2016. (II. 15.) számú határozatával fent 

hivatkozott megállapodás alapján az önkormányzat, mint feladat-átadó a központi orvosi ügyelet 

működtetési költségeinek biztosítására Veszprémfajsz lakosságszáma arányában további három 

évre vonatkozóan kötelezettséget vállal.  

Megjegyzendő, fentiekkel összefüggésben a megállapodás aláírását követően az egészségügyi 

alapellátás körzeteiről szóló 5/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára, a 

képviselő-testület által történő módosítására is sor kerül. 

 

Indítványozom a felnőtt háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás közös körzete 

székhelyének meghatározását tartalmazó megállapodás jóváhagyásáról szóló határozati 

javaslat elfogadását.  

 

Veszprémfajsz, 2017. január 27. 

 

 

 

                                                                                    Fertig József 

                                                                                    polgármester 
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Határozati javaslat:  

…./2017. (II. 1.) számú határozat:  

Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „a felnőtt háziorvosi 

és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás közös körzete székhelyének meghatározását tartalmazó 

megállapodás jóváhagyásáról” tárgyú előterjesztést.  

A képviselő-testület Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint feladat-átvevő és 

Veszprémfajsz Község Önkormányzata, mint feladat-átadó közötti,  a felnőtt háziorvosi és házi 

gyermekorvosi ügyeleti ellátás közös körzete székhelyének meghatározásáról szóló 

megállapodást jelen határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

Felhatalmazza a polgármestert a  megállapodás aláírására. 

 

Határidő: 2017. február 3. 

Felelős: Fertig József polgármester 
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Melléklet Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének  …../2017. (II. 1.) 

számú határozatához 

 

MEGÁLLAPODÁS 

a felnőtt háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás közös körzete 

székhelyének meghatározásáról 

 

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: feladat- 
átvevő), 
 

- másrészről …………..………….. Önkormányzata (székhelye:………………., adószáma: …….., 
bankszámlaszám:……………………….., képviseli:……………….. polgármester) mint feladatot 
átadó (a továbbiakban: feladat- átadó), 

     (a továbbiakban együtt: Felek) 

között alulírott helyen és időben az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. 

törvény alapján, az alábbi feltételekkel: 

 

1. Felek megállapodnak, hogy lakosságuk részére az alapellátáshoz kapcsolódó felnőtt 
háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátást közös körzetben biztosítják.  
 

2. Felek az alapellátáshoz kapcsolódó felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás 
székhelyét- a jogszabályi hatályos előírásoknak és a működési engedélyben rögzített 
feltételeknek megfelelve – 8200 Veszprém, Kórház utca 1. szám alatt biztosítják. 
 

3. Jelen megállapodás az aláírásának napjától határozatlan időre jön létre. 
 

4. Jelen megállapodás - bármely fél részéről, legalább három hónappal korábban, írásban 
beérkezett felmondás alapján - a tárgyév december 31. napjával szűntethető meg. 

  

5. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. valamint az egészségügyi 
jogszabályok rendelkezései az irányadóak.  

 

Felek jelen megállapodást annak elolvasása és közös értelmezése után, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt írják alá. 
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Záradék: 

Jelen megállapodást a megállapodást kötő önkormányzatok képviselő-testületi az alábbi 

döntésekkel hagyták jóvá: 

 

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 6/2017. (I.26.) határozatával, 

 

…………………………………………………… Önkormányzatának Képviselő-testülete a …/2017. (….) 

határozatával. 

 

Veszprém, 2017. …………………………. 

 

  

 

Porga Gyula …………………… 

polgármester 

Veszprém Megyei Jogú Város 

Önkormányzat képviseletében 

polgármester 

feladat-átvevő feladat-átadó 

 

 

 

 


