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E L Ő T E R J E S Z T É S  

 

……Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február ……..i ülésére  

 

aRinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása és Nagyatád Város 

Önkormányzata között  a központi háziorvosi ügyelet ellátására kötött megállapodás 

megtárgyalásáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 

4. pontja, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) 

bekezdés c.) pontja szerint az egészségügyi alapellátás biztosítása, ennek keretében a  

háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásról való gondoskodás a  helyi 

önkormányzatok feladata. 

 

A Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati TársulásaTársulási Megállapodása alapjána 

társulás tagjai a központi háziorvosi ügyeletet közösen tartják fenn. A Társulás a központi 

háziorvosi ügyelet szervezésével kapcsolatos feladatokat Nagyatád Város Önkormányzata 

Képviselő-testületével kötött külön megállapodás alapján látja el. 

A Társulási Megállapodás szerint  a Nagyatád székhelyű (Nagyatád, Tallián u. 2/A. 

Egészségügyi Központ) központi háziorvosi ügyelet a háziorvosi praxishoz kapcsolódó 

sürgősségi betegellátást a 18 társult települési önkormányzat működési területére kiterjedően 

végzi.  

A háziorvosi praxishoz kapcsolódó központi orvosi ügyelet működését személyi változások 

miatt át kellett szervezni. 

 

A Társulás Társulási Tanácsa 22/2015. (IX. 22.) számú határozatával  egyetértett azzal, hogy 

a hétvégi, hétközi, ünnepnapi központi háziorvosi ügyelet vállalkozásba adására Nagyatád 

Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzési szabályzata alapján  

közbeszerzési eljárást folytasson le. 

 

Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete mint a Társulás által fenntartott,  

Nagyatád, Tallián u. 2/A. szám alatti Egészségügyi Központban működő központi háziorvosi 

ügyelet ellátása szervezésével megbízott önkormányzat a „Központi háziorvosi ügyeleti 

ellátás biztosítása a Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása területére 

kiterjedően 18 társult település részére szolgáltatási szerződés keretében”tárgyú, 

eredményesnek nyilvánított közbeszerzési eljárás során  a nyertes Emergency Service Kft  

(székhely: 1131 Budapest, Topolya u 4-8.)   ajánlattevővel 277/2015. (XII. 1. ) határozatával 

feladat-átadási szerződést kötött. 

 

A  Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsának az 

Emergency Service Kft.-vel kötött szerződés tartalmának főbb elemeiről, azok megismerése, 



tudomásul vétele, és a központi háziorvosi ügyelet további közös működtetése érdekében 

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületével megállapodást célszerű kötni.  

 

A megállapodás tartalmáról a központi háziorvosi ügyeleti ellátással érintett 18 település 

képviselő-testülete is tájékoztatást kap, számukra is  megismerhetővé válnak a feladatátadási 

szerződés lényeges elemei. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot fogadja el. 

 

Határozati javaslat: 

 

…….…..Község  Önkormányzatának Képviselő-testületea Rinyamenti Kistérség Többcélú 

Önkormányzati Társulása és Nagyatád Város Önkormányzata között létrejött, a központi 

háziorvosi ügyelet ellátására vonatkozó, a szolgáltató Emergency Service Kft.-vel kötött 

feladatátadási szerződés tartalmának főbb elemeit is magában foglaló, az előterjesztés 1. melléklete 

szerinti megállapodást megismerte, azt tudomásul veszi. 

 

 

Határidő: 2016. február 29. 

Felelős: …… polgármester  
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polgármester 


