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Tisztelt Képviselő-testület! 

Keszey János Balatonalmádi polgármestere a központi orvosi ügyelet tárgyában a 

következőkről tájékoztatta önkormányzatunkat: 

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény  5. §-a szerint a települési 

önkormányzat kötelező feladata az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi ügyeleti ellátásról 

való gondoskodás.  

 

Az önkormányzati feladat ellátására - Balatonalmádi Város Önkormányzata gesztorsága mellett 

- Alsóörs, Balatonakarattya,  Balatonfőkajár, Balatonfűzfő, Balatonkenese, Csajág, Felsőörs, 

Küngös, Litér, Szentkirályszabadja, Királyszentistván és Papkeszi települések 

önkormányzataival 2011. november 1-i hatállyal kötött, majd kétszer módosított keret-

megállapodás van érvényben a Balatonalmádi székhelyű központi ügyelet közös szervezésére. 

Az ügyelet-szervező a Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Kft.  

 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata a 64/2016.(12.20.) KT. határozatával az 

önkormányzatok közötti megállapodást és a Kistérségi Egészségügyi Központtal kötött 

megállapodást 2016. december 31-i hatállyal jogszerűen felmondta, a hat hónapos felmondási 

idő lejártát követően a feladatot más módon látja el.  

 

A hatályos keret-megállapodás 8. pontja szerint, ha egy település és az Egészségügyi Központ 

Non-profit Kft. közötti támogatási szerződés felmondásra kerül, a keret-megállapodás is 

hatályát veszti, a többi település közös szándéka esetén újra kell azt tárgyalni. Valamint a keret-

megállapodás 9. pontja szerint bármely település önkormányzata illetve az Egészségügyi 

Központ Non-profit Kft. 6 hónapos felmondási idővel a megállapodást felmondhatja. Ebben az 

esetben e megállapodás a felmondás határidejének beálltakor hatályát veszti, a többi 

önkormányzat közös szándéka esetén új megállapodást kell kötni.  

 

2017. január 27-én egyeztető megbeszélést tartottunk a tárgyban érintett települések 

polgármestereivel a központi ügyelet 2017. július 1-jét követő működtetésével kapcsolatosan. 

Az az álláspont alakult ki, hogy - a jelenlegi keret-megállapodás kereteit döntően fenntartva, 

mely szerint a települési önkormányzatok biztosítják a velük szerződéses viszonyban lévő 

háziorvosok részvételét az ügyeleti feladatok ellátásában, és a társadalombiztosítás 

finanszírozásán felül kiegészítő hozzájárulást nyújtanak a feladat ellátásáért – 

Szentkirályszabadja nélkül is közösen lássuk el az orvosi ügyelet kötelező önkormányzati 

feladatról való gondoskodást.  

 

A feladat ellátásához az érintett települések jelenleg az OEP (2017. január 1-től az egészségügyi 

szolgáltatások új finanszírozó szerve, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, rövidítve: 

NEAK) finanszírozásán felül lakosságarányosan 41 Ft x lakos x hó járulnak hozzá.  

Szentkirályszabadja kiválása miatt az önkormányzati hozzájárulás összegének 2 Ft-tal történő 

emelésére teszek javaslatot 2017. július 1-től (43 Ft x lakos x hó). A kiadás növekedésének 

fedezete Balatonalmádi Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében rendelkezésre áll.  
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Ha az új keret-megállapodást az érintett önkormányzatok elfogadják, az Egészségügyi Központ 

Non-profit Kft-vel is új megállapodást kell kötniük, valamint az Egészségügyi Központ Non-

profit Kft-nek a működési engedélye ill. finanszírozási szerződése módosítását kell 

kezdeményeznie.   

 

Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!  

 

    Tisztelettel:                             

Matolcsy Gyöngyi 

            polgármester 

 

 

 

Határozati javaslat: 

 

……./2017.(IV.5.) önkormányzati határozata 

 

 

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alapellátáshoz kapcsolódó 

háziorvosi központi ügyelet kötelező feladatának biztosítására a melléklet szerinti 

megállapodást köti Alsóörs, Balatonalmádi, Balatonfőkajár, Balatonfűzfő, Balatonkenese, 

Csajág, Felsőörs, Küngös, Litér, Királyszentistván és Papkeszi települések önkormányzataival 

2017. július 1-i hatállyal.  

Az orvosi ügyeleti feladatok ellátásához történő hozzájárulás 43 Ft x 889 lakos x 6 hó kiadás 

pénzügyi fedezete az önkormányzat 2017. évi költségvetésének működési kiadási előirányzati 

között biztosított.  

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodást – az érintett települési önkormányzatok 

jóváhagyó határozatának birtokában – aláírja.  

 

Felelős:  Matolcsy Gyöngyi polgármester 

Határidő: 2017. április 7. 

 

 

 


