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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

Tapolca Város Önkormányzata 2014. december 31-éig a központi háziorvosi ügyelet feladatait,
mint kötelező egészségügyi alapellátási feladatot, a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás 
tagjaként, a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás, Tapolca Város Önkormányzata,
valamint a Deák Jenő Kórház között létrejött, és azóta többször módosított, 2008. december 
30-án kelt megállapodás alapján látta el.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 72/2014. (V. 30.) határozatában döntött 
arról, hogy 2015. január 1-jétől kiválik a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulásból. 

Önkormányzatunk 2015. január 1-jétől a központi háziorvosi ügyelet feladatait Tapolca Város 
Önkormányzata és a Deák Jenő Kórház között létrejött megállapodás alapján látja el. (Raposka 
község ugyanígy, aki szintén kivált a társulásból 2015. január 1-jével)

A Deák Jenő Kórház főigazgatója 2015. április 30-i levelében kezdeményezte a Tapolca 
Környéki Önkormányzati Társulás, Tapolca Város és Raposka Község között létrejött
megállapodások közös megegyezéssel történő megszüntetését, ill. közös megegyezés 
hiányában a Kórház részéről 2015. június 30-ával történő felmondását. 

Indokként jelölte meg a társulás tagjainak összetételében és a kórház tulajdonosainak
személyében bekövetkezett változásokat, a feladatellátással kapcsolatos adminisztrációs és
gazdasági terheket, valamint hivatkozott a 47/2004. ESZCSM rendelet 15. § (6) bekezdésére:
„Az ügyeleti szolgálatot, valamint a központi ügyeletet (továbbiakban ügyelet) a területi
ellátási kötelezettséggel működő háziorvos az önkormányzattal, illetve intézményével kötött 
szerződésének megfelelően látja el.” 

Álláspontjuk szerint, mivel a Kórház állami tulajdonba került, és az önkormányzatok kötelező 
feladatellátása a háziorvosi ügyelet fenntartása, jogszerűtlen a fennálló megállapodás. 

A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás elnökével és a Kórház főigazgatójával többszöri 
egyeztetést folytattunk a megállapodás megszüntetésével kapcsolatban, és mivel a kórház



főigazgatója egyértelműen kijelentette, hogy továbbiakban semmiképpen sem kívánják e 
feladatot ellátni, új megoldást kell keresni.

A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás vállalja, hogy az általa fenntartott „Balaton-
felvidéki Szociális Társulás” Intézménye által ellátja e kötelező önkormányzati feladatot. 
Egyetért azzal is, hogy Tapolca Város és Raposka község Önkormányzataival, mivel már nem
tagjai a társulásnak, a feladatellátásra megállapodást kötnek.

Tájékoztattuk a Kórház főigazgatóját arról, hogy az általa javasolt 2015. június 30. napjával 
történő megszüntetés esetén a feladatellátás finanszírozásának folyamatossága és a jogszerű 
működés feltételeinek megteremtése objektíve lehetetlen. Ennek alátámasztására
megküldtük az OEP KDTH Veszprém Megyei Igazgatóságától a finanszírozás
folyamatosságának biztosítása érdekében megteendő intézkedésekről szóló tájékoztatást. A 
tájékoztató tartalmazza a szerződéskötéshez szükséges dokumentációk felsorolását, és a 
határidőket. A július 1. napjával történő szerződéskötéshez a tájékoztatóban felsorolt 
dokumentumokat legkésőbb június 10. napjáig az OEP rendelkezésére kellene bocsátani,
amely az önkormányzati működési szabályok betartása mellet nem teljesíthető. 

Kértük a Főigazgató Asszonyt, hogy az ügyeleti ellátás folyamatos működése érdekében 
szíveskedjen álláspontját felülvizsgálni, és olyan teljesíthető időpontot (legkorábbi időpont: 
2015. július 31.) fogadjon el, ami nem okoz a feleknek esetleges anyagi kárt, és nem
veszélyezteti az ellátást.
A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás vállalta, hogy intézi a működés feltételeinek 
megteremtését. (különböző dokumentumok, testületi határozatok működési engedély, 
finanszírozási szerződés stb.) Amennyiben a Társulás a jogszerű működés feltételeit 
megteremtette, megtörténhet a Város részéről a feladat-ellátási megállapodás megkötése.  
Tekintettel a rövid határidőkre, tisztelettel kérem a Képviselő-testületet, hogy a 
megállapodás aláírására Tapolca Város Polgármesterét hatalmazza fel.

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

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
központi háziorvosi ügyelet feladatainak folyamatos
ellátása érdekében a Tapolca Környéki Önkormányzati
Társulással megállapodást köt.

Felhatalmazza a polgármester a megállapodás
aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Tapolca, 2015. május 15.

Dobó Zoltán
polgármester


