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MEGÁLLAPODÁS  

 

1. Balatonalmádi, Alsóörs, Balatonakarattya, Balatonfőkajár, Balatonfűzfő, Balatonkenese, 

Csajág, Felsőörs,  Királyszentistván, Küngös, Litér, Papkeszi, települések önkormányzata 

(együtt: a Felek) a kistérségi háziorvosi központi ügyelet közös szervezésére és 

működésének biztosítására az alábbi megállapodást kötik:  

 

2. Előzmények: 

 

2.1.  Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Eüa. 

tv.)  5. §-a szerint a települési önkormányzat kötelező feladata az alapellátáshoz 

kapcsolódó háziorvosi ügyelet ellátásáról való gondoskodás, ezért  Balatonalmádi, 

Alsóörs, Balatonfőkajár, Balatonfűzfő, Balatonkenese, Csajág, Felsőörs,  

Királyszentistván, Küngös, Litér, Papkeszi, és Szentkirályszabadja települések 

önkormányzata legutóbb 2011. november 1-től határozatlan időre megállapodást 

kötöttek  a Balatonalmádi székhelyű központi háziorvosi ügyelet közös szervezésére és 

támogatására a megállapodásban résztvevő települések illetékességi területére.  

2.2. A megállapodást a Felek kétszer módosították. A megállapodáshoz Balatonakarattya 

Község Önkormányzata 2014. december 1-i hatállyal csatlakozott.  

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

megállapodást  2016. december 31-i hatállyal felmondta, ezért a megállapodás   2017. 

június 30.napján megszűnik. 

 

3. A Felek  egybehangzóan kijelentik, hogy képviselő-testületeik határozatai  alapján  - amely 

jelen szerződés  érvényességi feltétele és annak elválaszthatatlan  részét képezi -  2017. 

július 1. napjától a háziorvosi ellátáshoz kapcsolódó központi orvosi ügyeleti alapellátást 

jelen határozatlan időre kötött megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás ) alapján  

közösen kívánják biztosítani.   

 

4. Balatonalmádi Város Önkormányzata, mint gesztor 

4.1. vállalja a szervezési feladatok ellátását, azzal, hogy a kistérségi központi háziorvosi 

ügyelet feladatait az általa alapított, 100%-os önkormányzati tulajdonú Balatonalmádi 

Kistérségi Egészségügyi Központ Közhasznú Non-profit Kft. (8220 Balatonalmádi, 

Petőfi S.u. 2-4. Képviseli: dr. Németh Ilona ügyvezető igazgató) látja el a 

Megállapodásban részes települések  háziorvosai, házi gyermekorvosai 

közreműködésével az  egészségügyi  szakmai  szabályokban  leírt tartalmi 

követelményeknek megfelelően.  

4.2. a  Balatonalmádi, Petőfi u. 2-4 sz. alatti, a tulajdonát képező egészségügyi központ 

épületében biztosítja a háziorvosi központi ügyeleti jogszabályban előírt helyiséget, 

( 97 m2: orvosi, nővér és  gépkocsivezető pihenő, tartózkodó teakonyhával, fektető, 

ügyeletes rendelő, az ügyeletes gépkocsi garázsa) ezek használatát, továbbá 
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4.3. a 2011. október 31-én leltár szerint meglévő ügyeleti eszközök átadásával biztosítja a 

jogszabályban előírt felszerelés- és eszköz minimum feltételeket a központi háziorvosi 

ügyelet feladatainak kistérségi ellátására.  

4.4. A feladatot ellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Non-profit Kft. –

rendelkezésére  bocsátja a NYM-595  forgalmi rendszámú Suzuki Vitara (GL Plus) 

négykerék meghajtású személygépkocsit.  

5. A központi háziorvosi ügyelet fenntartásában résztvevő települések önkormányzatai 

vállalják, hogy az ügyelet működtetéséhez a társadalombiztosítási (NEAK)  finanszírozáson 

felül a központi ügyeletre jutó költségek figyelembe vételével (személyi kiadások, bér és 

közterhei, dologi kiadások) valamin a társadalombiztosítási finanszírozás függvényében, 

évre szólóan anyagi hozzájárulást nyújtanak, melynek összegét Ft/lakos/hó bontásban, 

minden településre azonos mértékben állapítják meg. A fizetendő összeget a minden év 

január 1-jén érvényes, a KSH által közölt lakónépesség szám és a megállapított Ft/fő/hó 

összeg szorzata adja. A hozzájárulás összegét évente, de legkésőbb minden év május 31-ig 

felül kell vizsgálni, felülvizsgált hozzájárulás emelt vagy csökkentett összegét az adott év 

január 1-től december 31-ig kell alkalmazni. A felülvizsgálatot a gesztor kezdeményezi. Az 

új hozzájárulási összeg a települési önkormányzatok elfogadó határozatával válik 

érvényessé.  

6. Az 1. pontban meghatározott települések önkormányzatai vállalják, hogy e Megállapodás 

keretein belül a feladat ellátására külön szerződést kötnek a Egészségügyi Központ 

Közhasznú Non-profit Kft.-vel,  melyben rögzítik, hogy: 

6.1. A feladat ellátásával kapcsolatos önkormányzati jogosítványokat és kötelezettségeket 

az Egészségügyi Központ Közhasznú Non-profit Kft.-re ruházzák. 

6.2. A Egészségügyi Központ Közhasznú Non-profit Kft.- központi orvosi ügyeleti 

feladatait a jogszabályok szerint, valamint a működési engedélye alapján biztosítja a 

részes települések illetékességi területén. Ennek keretében ellátja a központi ügyeleti 

teendőket hétköznap (hétfőtől – péntekig) 16.00 órától 08.00 óráig, hétvégén pénteken 

16.00 órától hétfő 08.00 óráig, munkaszüneti napokon a munkaszüneti napot megelőző 

munkanap 16.00 órától a munkaszüneti napot követő munkanap 08.00 óráig.  

7. A megállapodást jóváhagyó települések önkormányzatai vállalják, hogy a jogszabály által 

a központi orvosi ügyeletre a minimumjegyzékben előírt feltételeket lakosságarányosan és 

közösen biztosítják, különös tekintettel az ügyeleti autóra. 

8. A megállapodást jóváhagyó települések önkormányzatai gondoskodnak arról, hogy a velük 

jogviszonyban álló praxisjogosult háziorvos az ügyeleti szolgálatban ténylegesen részt 

vegyen, ezt a kötelezettséget a köztük lévő megállapodásban rögzítik. 

9. Az Egészségügyi Központ Közhasznú Non-profit Kft. és a feladat szervezésében 

résztvevő település közötti megállapodás felmondásának van helye a Egészségügyi 

Központ Közhasznú Non-profit Kft. részéről, ha a központ ügyeletben résztvevő 

önkormányzatok figyelmeztetés után sem fizetik a településre jutó anyagi hozzájárulást 

illetve az önkormányzatok részéről, ha az Egészségügyi Központ Közhasznú Non-profit 

Kft. a feladatát figyelmeztetés ellenére nem látja el. Ha egy település és  az Egészségügyi 

Központ Közhasznú Non-profit Kft. közötti támogatási szerződés felmondásra kerül, 
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jelen megállapodás is hatályát veszti, a többi település közös szándéka esetén újra kell azt 

tárgyalni. 

10. Bármely település önkormányzata ill. Egészségügyi Központ Közhasznú Non-profit Kft. 

minimum 6 hónapos felmondási idővel jelen megállapodást felmondhatja évente június 30. 

illetve december 31-i határidőre. Ebben az esetben e Megállapodás a felmondás 

határidejének beálltakor hatályát veszti, a többi önkormányzat közös szándéka esetén új 

megállapodást kell kötni.  

11. A feladat ellátásáért a Egészségügyi Központ Közhasznú Non-profit Kft.-t 2017. július 1-től az 

anyagi hozzájárulási összeg következő felülvizsgálatáig 43,-Ft x lakos x hó hozzájárulás illeti meg. 

11.1. Amennyiben valamely önkormányzat nem tudja biztosítani  a 8. pont szerinti, vele 

szerződésben álló háziorvos részvételét az ügyeleti feladatok ellátásában, a támogatás mértéke 

65,-Ft x lakos x hó,  az orvos feladatellátásba részt nem vételétől számított hónap 1. napjától. 

A megemelt támogatás összegét csak a központi ügyelet feladatinak ellátására lehet fordítani. 

11.2. Amennyiben a megállapodás hatálya alatt az 1. pontban felsorolt önkormányzat – a 

háziorvos szerződésszegése miatt -  nem tudja biztosítani a vele alapellátási szerződésben álló 

praxisjogosult háziorvos 8. pont szerinti részvételét a balatonalmádi központi ügyelet 

feladatainak ellátásában, a 11.1. pontban rögzített emelt összegű támogatás alkalmazása nélkül 

– az orvos feladatellátásba részt nem vételének első napjától számított – három hónap áll az 

önkormányzat rendelkezésére a jogellenes állapot megszűntetésére. A határidő eredménytelen 

letelte után az önkormányzat a 11.1. pontban meghatározott mértékű anyagi hozzájárulást 

köteles folyósítani az Egészségügyi Központ Közhasznú Non-profit Kft részére. Ha a megoldás 

érdekében az érintett önkormányzat és a praxisjogosult háziorvos között perre kerül sor, a 

keresetlevél benyújtásának napjától a per jogerős lezárásáig a 11.1 pontban meghatározott 

emelt összegű támogatást nem kell alkalmazni.  

12. Amennyiben a költségvetési év során a központi háziorvosi ügyelet finanszírozásában - az 

Egészségügyi Központ Közhasznú Non-profit Kft. elfogadott üzleti tervében kalkulálthoz 

képest – pénzügyi vis mayor helyzet állna elő, az önkormányzatok a támogatás mértékét 

soron kívül felülvizsgálják.  

13. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a hatályos önkormányzati, 

egészségügyi, egészségbiztosítási jogszabályokat, valamint a Ptk. rendelkezéseit kell 

alkalmazni. A megállapodásból fakadó esetleges jogvita esetén – ha a kötelező előzetes 

egyeztetés nem vezet eredményre – a megállapodásban részt vevők a Veszprémi 

Járásbíróság  kizárólagos illetékességét ismerik el. 

 

A Felek e megállapodást elolvasták, közösen értelmezték és mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. 

 

2017. ……  hó  „…...” 

 

Balatonalmádi Város Önkormányzata    Alsóörs Község Önkormányzata 

 képviseletében:      képviseletében: 
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     ………………………………                                      ………………………………….. 

 Keszey János       Hebling Zsolt 

 polgármester       polgármester 

 

 

Balatonfőkajár Község Önkormányzata   Balatonfűzfő Város Önkormányzata                                                                   

                    képviseletében:                                                           képviseletében: 

 

    …………………………………    …………………………………… 

 Forró Zsolt                                                                          Marton Béla                   

 polgármester                  polgármester 

 

 

Balatonkenese Város Önkormányzata   Csajág Község Önkormányzata 

 képviseletében:       képviseletében: 

 

…………………………………………..   ………………………………….. 

 Tömör István       Verebélyi Zoltán  

   polgármester                    polgármester  

 

Felsőörs Község Önkormányzata                              Királyszentistván Község Önkormányzata 

  képviseletében                                                   képviseletében:                       

 

……………………………..                                    …………………………………………. 

    Szabó Balázs                                         Kőszegi Ilona  

               polgármester                                                                        polgármester                             

    

 

 

Küngös Község Önkormányzata     Litér Község Önkormányzata 

              képviseletében:       képviseletében 

     

……………………………………….…                    ……………………………………… 

             Szabó Gergely                                                                    Szedlák Attila 

   polgármester                                                                          polgármester 
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Papkeszi Község Önkormányzata                         Balatonakarattya Község Önkormányzata 

                     képviseletében:                                                            képviseletében:                                                                       

 

   

 

……………………………………….                        ……………………………………….                    

  Ráczkevi Lajos                                                                   Matolcsy Gyöngyi  

             polgármester                                                                             polgármester 

 

 

 

  

   ……………………………………………… 

Egészségügyi Központ Közhasznú Non-profit Kft. 

  Dr. Németh Ilona 

   ügyvezető igazgató  

 

 

 

Ellenjegyezte:  

 

Alsóörs Község Önkormányzata    Balatonalmádi Város Önkormányzata 

 

…………………………………   ………………………………………. 

 Báró Béla               dr. Hoffmann Gyöngyi   

 jegyző                              jegyző 

 

 

Balatonfőkajár Község Önkormányzata  Balatonfűzfő Város Önkormányzata 

 

………………………………………  ………………………………………….. 

 Polgár Beatrix                  Dr. Takács László 

  jegyző              körjegyző 
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Balatonkenese Város Önkormányzata   Csajág Község Önkormányzata 

       

…………………………………………..   ………………………………….. 

     Jurics Tamás, jegyző     Polgár Beatrix  

  jegyző           jegyző 

                    

 

Felsőörs Község Önkormányzata                             Királyszentistván Község Önkormányzata 

 

……………………………………….    ……………………………………  

           dr. Hoffmann Gyöngyi      Bencze Éva 

     jegyző                      jegyző 

        

 

Küngös Község Önkormányzata                                        Litér Község Önkormányzata 

 

……………………………………   ………………………………………. 

              Polgár Beatrix       Bencze Éva 

                     jegyző           jegyző 

            

 

Papkeszi Község Önkormányzata                     Balatonakatattya Község Önkormányzata              

 

……………………………………….  ……………………………………… 

 dr. Takács László                                                           Polgár Beatrix  

         jegyző           jegyző 

 

Képviselő-testületek jóváhagyó határozatai:    

                       

Alsóörs község képviselő-testülete   …………………….Önk. sz. határozat 

Balatonalmádi város képviselő-testülete  ………………………Öh. határozat 

Balatonakarattya község képviselő-testület        

Balatonfőkajár község képviselő-testülete  …………………..önkormányzati határozat 

Balatonfűzfő város képviselő-testülete  …………………….Kt. határozat 

Balatonkenese város képviselő-testülete  ……………………….határozat 

Csajág község képviselő-testülete   …………………….. ÖH. számú határozat 

Felsőörs község képviselő-testülete   ……………………..sz. Kp. határozat 
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Küngös község képviselő-testülete   …………………….Képviselő-testületi határozat 

Királyszentistván község képviselő-testülete:    ………………….KKt. határozat 

Litér község képviselő-testülete         …………………….Kt. határozat 

Szentkirályszabadja község képviselő-testülete  ………………………sz. Kt. határozat 

Papkeszi község képviselő-testülete        ………………………….sz. határozat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


