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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásában rögzítette, hogy 
megszervezi a Kistérségben a központi hétközi és hétvégi háziorvosi ügyeleti feladatok 
ellátását. A központi ügyelet működtetésével megbízta a Lengyeltóti Városi Önkormányzatot, 
mint egészségügyi szolgáltatót. A Társulási Tanács 18/2008. (III.07.) számú határozatában 
kinyilvánította azon szándékát, hogy a Kistérség területén a központi ügyelet az Emergency 
Service Egészségügyi Szolgáltató Kft. (1138 Budapest, Árva u. 22.), mint külső egészségügyi 
szolgáltató bevonásával kerüljön ellátásra. 
A Társulás megbízási szerződést kötött az Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató Kft.-
vel a központi orvosi ügyeleti feladatellátásra. A szerződés 2008. június 1-től jött létre, 
határozott időtartamra: 2010. december 31-ig. 
A megbízási szerződést felülvizsgálatra került. A szerződés 18. pontja szerint: „Az 
együttműködés felülvizsgálata után szerződés 4 évvel meghosszabbítható.” 
 
A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2010. december 2-i 
tanácsülésen úgy határozott, hogy a központi hétközi és hétvégi háziorvosi ügyeleti feladatok 
ellátására az Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató Kft.-vel, mint külső szolgáltatóval 
kötött megbízási szerződést, változatlan tartalommal, meghosszabbítja további 4 évvel, 2014. 
december 31-ig. 
 
A szolgáltatóval a feladatellátásra egyedi szerződéseket kötött a kistérség minden társult 
önkormányzata is. Az egyedi szerződések szintén lejárnak 2010. december 31-vel, azok 
meghosszabbítása szüksége. 
 
Tájékoztatásul közlöm, hogy Lengyeltóti Városi Önkormányzat az Emergency Service 
Egészségügyi Szolgáltató Kft. részére térítésmentesen biztosítja a Lengyeltóti, Bem u. 20. 
szám alatt található központi orvosi ügyeleti helyiséget.  
A kistérség társult önkormányzatai lakosságarányosan járulnak hozzá a feladatellátáshoz 
szükséges rezsi költségekhez. 
A feladatellátásért az OEP finanszírozás felett, az ellátott települések lakosságszám arányában 
fizetnek a szolgáltató felé, melynek összege a szerződés szerint évente a KSH által 
megállapított infláció mértékével változik.  
 



Fentiekre tekintettel kérem a tisztelt képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat 
elfogadására. 
 
 

Határozati javaslat: 
 
 
1. Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a központi ügyelet feladatának 
ellátását továbbra is az Emergency Service Kft-vel  (székhely: 1138 Budapest, Árva utca 22., 
A.sz.: 13789581-2-41, képviseli: Rédei József ügyvezető) kívánja megoldani. 
Az Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató Kft.-vel, mint külső szolgáltatóval kötött 
megbízási szerződést, változatlan tartalommal, meghosszabbítja további 4 évvel, 2014. 
december 31-ig. 
 
2. Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a központi orvosi ügyeleti 
szolgálatának ellátására vonatkozó feladat átadási/átvételi szerződést az alábbiak szerint 
módosítja: 
 
A szerződés 8. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki: 
 
2012. december 31-ig az OEP finanszírozás tényadatainak ismeretében a következő két év 
önkormányzati ellátási díj mértéke felülvizsgálatra kerül. 
 
 
3. Lengyeltói Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az 
Emergency Service KFT. szerződést hosszabbítson/kössön az illetékes Dél-dunántúli 
Regionális Egészségbiztosítási Pénztár Somogy megyei Kirendeltségével annak érdekében, 
hogy a Kft a tevékenység MEP finanszírozását közvetlenül megkapja. 
 
 
 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Lengyeltóti, 2010. december 7. 
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