
Várpalota Város Önkormányzati
Képviselő-testülete

8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.
Tel.: (88) 592–660 Fax: (88) 592-676

e-mail: varpalota@varpalota.hu

Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  2014.  augusztus  22-i  rendkívüli  ülésén  a
következő határozatot hozta:

119/2014. (VIII.22.) képviselő-testületi
h a t á r o z a t :

1) Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  a  központi  háziorvosi
ügyelet  feladatának  ellátásához  2014.  június  01.  napjától  2015.  május  31.  napjáig  16,29
Ft/hó/fő összeggel járul hozzá.

2) A hozzájárulás összegének felülvizsgálatát az  egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási
Alapból  történő  finanszírozásának  részletes  szabályairól  szóló  43/1999.  Kormányrendelet
megjelenését,  a  finanszírozás  szabályainak  ismertté  válását  követően  haladéktalanul  el  kell
végezni.

3) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 2014. május 31. napjáig fizetett hozzájárulás (18,77.-
Ft/fő/hó)  összeghez képest mutatkozó különbözetet:  2,48.-Ft/fő/hó összeget 2014. június 01.
napjától 2015. május 31. napjáig fejlesztési támogatásként adja át a Társulás részére a központi
háziorvosi  ügyeleti  feladat-ellátás  minőségének  megtartása  érdekében.  Ezt  a  támogatást
kizárólag fejlesztésre, gép-, műszer- és eszköz-beszerzésre lehet felhasználni, és eszerint kell
vele elszámolni. Így az önkormányzati támogatás teljes összege 2014. június 01. napjától 2015.
május 31. napjáig továbbra is 18,77.-Ft/fő/hó.

4) A Képviselő-testület felkéri az alpolgármestert, hogy a döntésről Várpalota Kistérség Többcélú
Társulását (a továbbiakban: Társulás) értesítse, és felhatalmazza a Társulással a finanszírozási
megállapodás megkötésére, mely jelen határozat Mellékletét képezi.

Határidő: az 1) és 3) pontokra: folyamatos
a 4) pontra: azonnal

Felelős:    Katona Csaba alpolgármester
Végrehajtásban közreműködik: dr. Szivák-Döbörhegyi Csilla jogi előadó

V á r p a l o t a ,  2014. augusztus 22.

Talabér Márta          dr. Ignácz Anita Éva
polgármester           jegyző

Melléklet a képviselő-testület 119/2014. (VIII.22.) határozatához:



M e g á l l a p o d á s 
módosítása

amely létrejött egyrészről:
Várpalota  Város  Önkormányzata (8100  Várpalota,  Gárdonyi  Géza  u.  39.,)  képviseli:  Katona  Csaba
alpolgármester, a továbbiakban: Önkormányzat, 

másrészről:
Várpalota Kistérség Többcélú Társulása (székhely: Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.,) képviseli: Talabér
Márta a Társulási Tanács elnöke – a továbbiakban: Társulás

a továbbiakban együttesen: Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel:

1. Felek megállapodnak, hogy a közöttük 2013. július 01. napján a központi háziorvosi ügyelet működtetési
költségeihez való lakosságszám-arányos hozzájárulás  tárgyában létrejött  Megállapodás 4.)  a.)  pontját
egyező akarattal az alábbiak szerint módosítják:

„ 4.) a.) Az Önkormányzat által fizetendő hozzájárulás mértéke 2014. június 01. és 2015. május 31.
közötti  időszakra  vonatkozóan  16,29  Ft/hó/fő,  emellett  az  Önkormányzat  vállalja,  hogy  2,48.-
Ft/fő/hó összeget fejlesztési hozzájárulásként ad át a Társulás részére a központi háziorvosi ügyeleti
feladat-ellátás minőségének megtartása érdekében. A fejlesztési hozzájárulást kizárólag fejlesztésre,
gép-,  műszer-  és  eszköz-beszerzésre  lehet  felhasználni.  Így  az  önkormányzati  támogatás  teljes
összege 2014. június 01. napjától 2015. május 31. napjáig továbbra is 18,77.-Ft/fő/hó, mindösszesen:
391.261.-Ft/hó.”

2. A Megállapodás többi pontja változatlanul hatályban marad. A hozzájárulást jóváhagyó határozatok:

Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testülete: 119/2014. (VIII.22.) Kt. határozat
       Várpalota Kistérség Többcélú Társulása: 20/2014. (VII. 04.) Társulási Tanács határozat

Várpalota, 2014. ……………………………….

Várpalota Város Önkormányzata 
képviseletében: Ellenjegyző: Pénzügyi ellenjegyző: 

Katona Csaba             dr. Ignácz Anita Éva Szász Andrea
alpolgármester            jegyző         Pénzügyi Irodavezető

Várpalota Kistérség Többcélú 
Társulása képviseletében: Ellenjegyző: Pénzügyi ellenjegyző:

        Talabér Márta                            Sándor Tamás         Karika Péter
a Társulási Tanács elnöke                          Aljegyző         Számviteli ügyintéző


