
A kozponti rigyelet ell|tilsi tqniletdhez lartoz6
Telepul6si O nko tm 6ny z atok r€sz €re

Ti s z t e I t Kdpui s el 6 Te s tiil e,t,/ Ti s z t e I t, Polgd tm I s t e r rtt / a s s z ony!

2016 FtBfl 0 8"

Sz6m: KOZPlt7L9l2OL6.
Ugyint6z6: dr. Bolonind
Tel: (EB)549-273

tdgzltett

Vr:.szryn xnil Nn f crrE:r Jq:Gu

i'IF\.GYVAZSONY| xozos ol'lKo i/laNY'rATl HlvAl r t

b 2016. febru6r 29-ig - a

ftz e r6l
nti

k megkiildeni.

26,) kozgy6l6si hatdrozathv,4I, majd a1n

szfumit hathrozatdval dontott arr6i, ho
feln6tt- 6s gyermek tigyeleti elTiltds tovdbbi hdrom 6vre s2616,
sz olg6ltat6v. al t 6 n 6 n6 mii$ci dte td s 6 f e .

Fentiek alal>ifin k6tem - a pell6kelt kdzgyiildEi hatilrozat 2. pontia alapjfunl -a
tisztelt K6pvisel6 Testiilelet, hogy az dnkormhnyzatunk kdzdtt ielenleEf is
6rv6nyben 16v6, hathrozallan idejii felad,at-ilfvhXLaLfusi megdllapoaau,rntifutt

v
sz6l6 k6pvis e16-te stiileti hlpfuozatufat le gk6s
szdrnra hiv atkoz 6s s al - hivptalunk c{m6re k6rj

Veszpr6m, 201.6, februhr 03.

Tisztelettel:
Lngya|Eva
r o dav ez et6 me gb iz 6s 6b oI:

SORSZ-AM: /G.f l?49





Sziim:

Fel adatell6tSti /6tad6si Szerz6d6s
a feln6tt 6s gyermekorvosi, alapell6t5si kiizpdnti iigyelet(kij616 6s ambulSrrs)

ell6tSsSra

amely l6trejott

egyr6szr6l, mint a feladatell6t6s6rt felel6sn - lgy is, mint az alapell6tdsi kd;rponU

ugyelet ellStSsi terrilete szerinti, valanirennyi telebril6si onkormdnyzatok tdrgy sz:erinti
eg6szs6grlgyi feladatellSt6sa k6pviseletdpen elj5r6 -, feladatot 5tad6 (tov6bbiakban
Megbiz6):

m Megyei Jogri V5ros 6nkormirnyzata
zpr6,m, Ov{ros t6r 9,
ula polgdrnlrester
2-2-19

KSH szdm: Ls7 342Q2-84 1 1 - 3 2 1l - 1 9

Sz6mlaszdm: 1t7480Q7-L5430001
Sz6mlavezet6 p6nzint6zet: OTP Bank Nyrt, Ves4pr6m
Telefon/fax: (88) 549-101, fax: (88)549-268
E-mail: pdea k@gov,veszprem, fr u

m6sr6szr6t, mint a feladatell5t5st 6wdlla16 eE6szs6giigyii szolg6rltat6
(tov6bbiakban Meg bizott) :

MegLrfzoti neve:

Szdkhelye:
Teljes jog0 k6pvisel6je:
C6gjegyz6k sz5m:
Ad6sz6m:
5z6mlasz6m:
Szd mlavezetfi p6nzint6zet:

Kapcsolattart6:
Telefon/fax:
E-mail:

(roviditett el nevezdse :

egds:zs6grigyi szolg6ltatSsok Eig6szs6gbizfosftdsi Alapb6l tdrt6nrj firronszlrozdrsdnak r6szletes
szabiilyai16l r;2616 4311999, (III. 3,) Korml rendelet alf pj6n,

mint szerz6d6 felek kozott a rnai napon tjls helyen, az eg6szs6grig I sz6l6 t99'7.6vi CLIV,

Toru6ny 6s az eg6szsdgijgyi alapellStdsr6l sz6l6 2p15.6vi C)C( torv6ny, valamlnt az
.^+A^.K ci ^^-!-^-,!:,^A^, 1, -A^-l^+^^

: Megbfz6 a onkormdnyzatairdl sz6l6 201:1, 6vi CD)CfiX.
mint az eg6 997, fvi CHV, torv6ny 6s erz egdszs(lgtigyi
sz6l6 2015, 5, 5 (1) bekezd6s c) pontja alapjdn koteles
az alapelldtd s h6zi gyermekorvosi ell6t6shr:z - kapc:;ol6d6

Ugyeleti ell5t6sr6l,



Veszpr6m Megyei Jog0 Vdros Onkorm6nyzata 2016, februdr 02. napjdn, a kdzbeszerzdsekr6l
sz6li 2015.6vi CXLIII. torv6ny (tovdbbiakban Kbt.) 81. g (1) Lrekezdds b) pontja szerinti nyilt
eljdriist inditott ,,Feladat 6tad6s/ 6tv6llal5s Fgln6tt 6s gyermekorvosi, alapell6t6si
6s kiizpontii iigyelet ellSt6sa (kij6r6 ps ambul6ns)" tSrgybarr, amelynek
eredn6nyek6nt az a16bbi szerz6d6st kdti a nyertes ajdnlattev6vel:

1. Szerz6dlr6s t6rgya 6s mennyiC6ge:

1.1, Megbiz6 r6sz6re Megbizott az el6z6 betiezd6sben foglalt el6zm6nyre tekintettel
kozponti oryos;ri ugyeleti szolgdltatds elldt6sdt v6llalja, hatdrozott id6re, 2016. m6jus 1.
nap,ji5t6l 201$. 6prilis 30. napj6i9.

L2. Szerzldd felek megSllapitjdk, hqgy a szerz(d6s keret6Lren ell6tott 16 clb telepiil6s
koziglazgat6si terrllete. Az ell6tott telepi,il
Megbfzott ellSt6si terrllet6hez taftoz6 telepril
alatt, Bdnd: Bl)0 fd alatti, Epl6ny: 600 f6
Hidegkrit: 500 f6 alatti, Mdrk6: 1300 fd
f6 alatti, Nerresvdmos: 3000 f6 alatti, Pula: 2F0 f6 alatti, T6Wdzsony: 12t00 f6 alatti,
Veszpr6m: 58,000 f6 alatti, Veszpr6rtfajsz: 300 f6 alatti, \tilonya:670 f6 alatti f6(csak a
felncitt rigyelet,St lStjuk el) f6 alatti, de osszeserr: a 73.000 f6t nem haladja
meg (a 2015, 6vi teleptil tok alapj{n, mivel a finanszirozds alapjdul szolgdl6
lakor;sdgi l6ts;rdmadatok a t6rgy6y december' 31. n6pessdgi nyilvdntartdsi
hival:alos adatoknak meg oznak), I fentiek szerinti 16 telepril6si
onkcrmdnyzat kozigazgat6si terullet6ril 616, 5hellyel rendelke:26 betegeket
koteles ellStni, az tigyeleti rendel6ben (a k6r az alapell6t6si ktizponti olosi
rigyeleti helyiseiger 8200 Veszpr6m, Kfirhlz u 1, szdm alatt. valamint a betegc'khez tort6n6
kiszqllSssail. Mergbizotb gondoskodik a (6rh6zi, sza(orvosi ell6t{sra szorul6 betegek korhdzba,
sza k,lrvosi vizsl;6 | atra tort6n6 beuta | 5sH 16l.

1,3, Megbizott a helyi onkorm6nyzafok dltal kotelez6en elllrtand6 kozponti orvosi tlgyeleti
ell6tils (feln6tt, gyermek alapellStSsi sUrg6ss6gi betegell6t6s)biztositds616l gondoskodik:
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1.4" A megl>fztts teljesit6sdhe:z szriks6g4s, Veszpr6rn Megyei Jog6 V6ros r5nkorm6nyzata

tulajdondban l6v6 oruosi rirlyeleti eszkozoket Mbgbiz6 Megblzott has;rnSlat6ba adja
t6rit6rsmentesien, legk6s6bb a szolgSltatdg megkezddg iddpontjdiig" Az eszkozroket Megolzott
2019,6prilis 30-ig jogosult haszndlni. Megbizott kdteles az eszkozok 6llaE-, vagyon- 6s

kapcsol6d6 6leW6delem bizt,onsdgdnak garantdl6sdra, az esetlegesen okozott k6rok
helyreSllit6s6na. Megbizott a nem szaksTerU munkdv6gz6sb6l ered6 kdrok6rt teljes korU

felel6sseggel, koltsdgdWSllalSs mellett feldl,

1,5, Megblzott a szolgdltaUis ny0jtdsphoz szriks6ges, az 7.4. pontban hivatllozott
eszkozoket kleg6sziti a 60/20Cr3, (X.30.) [SzCsM rendeletben el6irt 4601-es szakma k<idhoz

tartoz6 tdrgyi felt6telrendszernek val6 megfelel6s 6rdek6ben, Minden tovdbLri tdngyi ferlt6tel
biztos[tdsa a Megblzott feladatiit k6pezi.

L6. Megbizott a szolg6ltatds rry0jtdsdhdz szriks6geq szem6lyi felt6telrends:i:eft biztosi$a a

0,) ESzCsM renrlelet szerinlt, illeWe a mindenkor hatSlyos egy6b jogszabalyi

megfelel6en. 14egbizott felel6sseggdl tartozik az 6ltala foglalkoztatott

L7. MegbizotLnak folyamator;an rendel(eznie kell a 50/2003,(X. 20,) ES;ZCSM rertdelet
4601-es szakma k6dj6hoz tartoz6, tqhet a szolgSltatds nyfjtdsdhoz r:16ft1:. m[ikroddsi

enged6lyhez szriks6ges szem6lyi 6s t5rgyi felt6telekkel, m[lszaki-, technikai felszerelts6ggel.

1,8, A teljesit6shez (ugyeleti ell6tdshoT) szrjks6gqs gy6gyszerek, gy6gyiiszati eszkozok
biztositt6sa a Megbizott feiadatia 

"

1,9, Megbizrctt koteles tev6kenysdg6nek ell tdsa sordrr sajdt mtikoddsdt (gy kialal<ltani,
hogy illeszkerCjen a Csolnoky Ferenc K6rhiz h6zirendjfhez 6s mtikdd6si rendjdi,hez,

1,10. A Meglllzott kotelezettseig6t k6pezi a teljesitdihez (rigyeleti ellStdsho;i:) szuks6gles, a
vonatkoz6 hat6lyos jogszabSlf i el6fr'Ssoknak megfelel6 nr(szer 6s eszkozpark folyama[os, a

teljes;it6s herly6n tort6n6 rerndelkez6sre tartdsa, Az alapellStdsban harsznSlt szoftver
mrit lodtet6se, hasznSlata 6s folyamatos karbantartdsa Meg bfzott feladata 

"

1,11. Megbfz6 az ugyeleti szolgSlat utl6tdsSnor s[rlks6ges 6s arra irlkalmas 1 db
g6pjdrmfivet 6tad Megbfzott r6sz6re. A Megblzptt feladata a g6pkocsi folyatnatos
karbantaftSsa 6s j6 gazda m6cljdra tort6n6 fenntartdsp, szuiks6g szerinti p6tl6sa is,

:tI2. Az Ugy'eleti elldtdsban alkalmazni [<i'vdnt eg6sTs6glrlgyi szakemLlerek meg kell, hogy
feleljenek a ,U2000, (IL 25,) IiuM rendelqtben, a 60/p003, (X.20,) ESZCSM rendeletbett 6s a
96/2003. (VIL13.) Korm, rendeletben szap6lyozott felt6teleknek, illeWe a szolgdltatdst tlrint6,
egydb hatSlyos jogszab6lyi el6lrdsoknak,

1,13, Az ugyelet m[ikod6set le[r6, az dEP, a ter isi engedrilyez6
hat6sdg, a Megbiz6 szdmdril szrlks6ge! eg6szs6 atokat bi::tosit6
dokument6ci6s rendszer fel6pit6se 6s m(k tet6se ,;e. lizen felt6tel
nen'r vagy hidnyos teljesltds6b6l ered6 vala :nnyi k felel6ss6etgel.

1,14, A szolg6ltatds v6gz6s6hez 6s feln6ft) ugyelet;i helyisergeket
Veszpr6m Megyei Jog0 Vdror; O szpr6mi Csolnoky Ferenc K6rh1zzal
kozos p5lydzat 6s egyr.ittmijkod6si biztositja.



1,15, A heilyisdgek hasznSlatd6rt a weQbizott flzet6si kotelezet[s6ggel nem tarto;zik.

1.16, A helyis6gek kozrlzemi szolgdltatpi dLj6nak (ftit6s, villam,os energia, viz, szem6tszdllitds,
veszSlyes hullad6k elszSllit6sa) valamint telefon-internet, sz6mit6g6pek, informatikai
eszl<ozok karbantaftSsa, mosatds, 6s takarit6s kolts6geit tovdbbd a

tulajdondban ltllv6 helyis6gek 6s beren nak vagyonv6delm6t a Megbiz6val tcotott
kulorr megdllapod6s alapjdn, a K6rh6z entesen v6llalta,

1,17 Amennyiben jelen szerz6d6s elt6r6
kapcsolattart6s;ra az allbbi szem6lyekft jelolik ki:
1.18 a) A Megbiz6 r6sz6r6l:
n6v: dr. B6lonin6 dr" De6k Piroska
6rtesit6si cim: 13200 Veszpr6m, Ov6ros t6r 9.
tel, (BB) 5,+9-213, 3015294935
fax: (BB) 549-",177

e-mail : pdeak(iDgov.veszprem. hu
b) A Megbizott r6sz6r6l:
n6v:
6rter;it6si cim:
tel,:
fax:
e-mail:

rendelkezdst nem taftalmerz, a felek

megbfzott nern jogosult egyr5b koltsdgek

4

1.19 A fenti pontban meghatSrozot[ s[em6lyekben tort6n6 viiltozdrs eset6n a felek kotelesek
halarl6ktalanul 6rtesiteni egymdst azzal, hogy ktllon szerz6d6sm6dosit6sra rrincs sztiks6g"

1,20. A megbi:rott a tdrgy szerinti kdzszolgSltatdst a k6rhAzzal 6s OMSZ-al - a ko:zottrlk
l6trejott ktilon megSllapodds alapjSfl - egyrittrlr[1kodve, a k6rhdzi SB0 nrelletti triage
bete gfogad6ss a I 6s O M SZ-a I kozos diszp6cseri rd nyitdssa I biztositja,

2. Megbizilsi dij iisszege:

2.1, Szerz6d(5 felek megdllapodnak pbban, hogy a Megblzott jelen szerz6d6se alapjdn az
OrszSgos Eg6r;zs6gbiztosftdsi Pdnztdr Veszpr6m Megyei Telrileti Hivataldval finanszirozdsi
szer:r6d6st kot az rigyeleti ellStds biztopitSsSra,

2,2. Veszpr6rn Megyei Jog0 Vdros dnkormdnyzdta a nyeftes ajdnlat alapj6n (a brutt6 6s
egyLren nett6 nyeftes aj6nlati 6rral mefiegyez6en) a mindenl<ori 6ves OEP finnasziroz6si
iisszreg felett legfeljebb!,........,.... in-Ft/6v mbgbiz6si dijat fizet
akkrint, hogy' az OEP finanszirozls osszeg6t (,,,,,,.....,,,-Frt, amely
diszpdcserszolgrSlat OEP finanszirozdsdt is) az OEP flzeti nreg a Me
megbiz6si dij OEP finansziroz5$ feletti iisszegeto it Megbiz6 kiizvetleniil a
Megbizott r6s;z6re fizeti ffi€9, a jelen szerz6d6sben szab5lyozottak szerint.
Az OMSZ szolg5ltat5s dij5t a Meg$izott k6tefes megfizetni.

2,3, A megbfzdsi
elsziimol6s6ra,

dij osszeg6n fblUl a



3. P6nziigyi felt6telek:

3.1, Felek megSllapodnak erbban, trogf Megniz6 pz OEP flrransz[roz[s li-'letti 2,2, pont
szerinti 6ves megbiz6si dfi havi osszegdt havonta, ut6lag, 6tutal6ssaln 30 napos fiz:et6si
hat6rid6 flgyelembe v6tel6vel fizeti nleg Megbi'zbtt r6sz6re, a teljesit6st kdvet6en
benyfjtott szSmla alapj6n, a Megbizolt .,.,pdnzintdzetndl vezetett.,.,,,,,.,.
szdm( bankszdmlSjdra, Megb26 el6leg{t n:m flzdt, A 2.2, pont szerintj megblzdrsi dfj
kUl6nbozet6t a felek ut6lagos, id6ardnyos elszdmol5s$al, az aldbbiak szerint drru6nyesltill:

r a megbfzott rdsz6r6l a havi OEP flnansz{roz(tsi dsszegeket 6s a megbizrjr dltal folyrisltott
havi megbfzdsi dfjakirt taftalmazo tfibl{zatQs kimutatds megbiz6 rdsz6re ttirt6n6
megklild6s6vel, majd iaz el6zetesqn egyeztetltt

. v6gelsziimol6si sz6mla szerinti kulonbozeti osszbg utalSsdval teljesftik,

3.2, K6sedelmes drjflzet6s et;et6n a wejUiz6 az elmgradt dtj (clljr6szlet) alapjdn szdmltott a
mindenkori jregybanki alapkamat szerinti (esedelmi ka'matot koteles fizetni a lvlegbizottnak.

3.3. Ha a Megbiz6 r6sz6r6l k:ifogds mer(il fel a ben!0jtott szdml6val osszefijgg6sben, fgy a

Megbizd koteles a kifogdsolt szSmlSt 10 rlapon be[il visszajuttatni a MegbfzoLthoz, EbLren az
esetben az StutalSsi hatdrid6t a korrigSlt sz6mla Megb[26 6ltali k6zhezv6tel6tiil kell szSnritani.

3,4, Megbirz6 a kifizet6seket az adozils rlendj6rc5l szdt6 ZOOS.6vi XCII. tdrvriirny (Art,):16,/A,
$ rerrdelkez6seinek figyelember v6tel6vel teljesiti,

3,5, Megbizott a tev6kenys6g ell5i6s6nak bdfejez6si id6pontj6ig (2019. 6prilis
30,) ktitelels 5.000.000,- Ft azaz ,0tmilli6 00/100 forint iisszegii biztosit6kot
nyrijtani, amely teljesithetcS a Megbiz6 szdmlasz{mdra val6 befizet6ssel, bankgarancia
biztositdsdval vagy biz,tositdsi szerz6dds alapjan kialirtott k6szfizet6 [,rezess6gvdllalSst
tartal maz6 k6telezv€nnvel,

3.6, A 2003.6vi XCII. ton'tiny 36/4, g (1) bekdzd6s6ben el6irtakra val6 tekintettel a

havonta nelt6 m6don szdrritott 200.000,- Ft-ot meghalad6 szSml6k befogad6siira a

Megbfzottnak tort6n6 kifizetdrs el6tt 30 napnSl nem r6gebbi egyrittes ari6igazolSst kell
bemutatnia a Megbfz6 r6sz6re,, vagy szerqpelnie kell a koztaftoziismentesek listdj6n,

3,7. Megbizott koteles a szerztddsben foglalt szolgSltatSs vonatkozSsdban 6s annak 1,1.
pont szerinti vSllalt id6tartamdra megfelelb felel6ss6gbiztosltdst kotni 6s azt f,rlnntaftani,

3,8. Felek meg6llapodnak abban, hbgy az ellbtdsi terulet lakoss6giinak meilfelel6
szfnvonalon toft6n6 - tSrgy szerinti - ]6ozszolgdltat6sa folyamatos biztosril:dsa 6rdek6ben
kolcsdnosen torekednek a szerz6d6sdzer( teljesft6sre, Errnek biztosit;dsa 6rde<6ben
elfogadjdk, hogy az adott h6napban k6t alkalmat meghalad6, - i=r sz.erz6d6sben

meghatdrozott felt6telekt6l eltdr6, ell6tdsi probl6m6t okozd - megbfzotti felel6ss6gi korbe
tartozd hib6s teljesi't6s kovetkezm6nyekpnt, a megblz6 az 6ltala foly6sitoti tdrg1, havi

megbiz6si diiat - a megbizottat terhel6 kptb6r felszSrlnftdsa jogcimen - 50 o6-kal csokkentett
mdrt6kben foly6sitja.

4,



Ktil6rnleges snerz6d6ses felt6telekl
4.L A Kbt. 1.16, g (1) bekezd6sdnek ;'negfelel6en:
- Megb[zott nem fizet, illetve nem szdmol el a szerz6d6s teljeslt6s6vel osr;zefuggdsben
olyarr kolts;6ge[<et, melyek a Kbt, 61, 5 (1) bekeLd6s k) porrtja szerinti felt6teleknek nem

megl=elel6 tdn:;asdg tekintet6ben nlerrilnek fef , 6s melyek a Megblzotlt ad6koteles
joveriel mdnek r::sokkent6s6re a I kal masqk;
- Megbizott a szerz6d6s teljesit6s6hek teljes id6tartama erlatt tulajdonosi szerkezetdt az
aj6nlatk6rd sziimdra megismerhet6v6 {eszi 6s a Kbt, 143. g (31) bekezdds szerinrti tigyletekr6l
az ajdnlatk6r6t halad6ktalanul 6rtesiti,

4.2, A Kbt. 1,+3. g (3) bekezd6se szerint Megbi'zp jogosult (!s egyben koteles a szerz6d6st
felmondani - ['ra szriks6ge ly lehet6vd teszi, el

6ri ntett feladata el ldtdsd16l
- a Megbizottban kozve Solo-ot meghalad6 st
szerez valamelv olyan jogi szem6ly v4gy szen joga szerint jogk6 ly
tekintet6ben fenn 6llnak a 62, !j (1) bekezd6s k) pont kb) alpontjdban meghat6rozott
felt6t;elek.
- a Megbizott kozvetetten vagy kozvetlenull 250/o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st
szerez valamely olyan jogi szem6lybe4 vagy, szenfl6lyes joga szerint jogk6pes rszervezetben,
amely tekintetdrben fenn 6llnak a 62, $ (1) bekezdds k/ pont kb) alpontjdban nreghatdrozotl
felt6'lelek,

4.3. Ha a MeEbizotl ellen felsz6moldsi vagy v6gqlsz6mol6si eljdrds indulna, akkor Mergbiz6
jogoriult az errijl vald tudomdsszerz6st kovet6en, q szolg6ltatds halad6ktalan tr:vdbbaddsdra
egy rn6sik Meglbfzott fel6.

4,4, Szerz6dti Felek
MegllizotL Ajdnlatdt, valamint

a szerz6d6s al'z6d6s alapdokumentumaikdnt az Ajdnlatt6teli dokument5ci6t, a

int a kozheszerzdsi elljd16s idejer alatt keletkezett valamennyi
dokurmentumol. tekintik.

5. 2616 rendelkez6sek

5,1, Jelen s:zerz6des az al6ft6s ndpjdn jon
hat6lyban,

5,3 
"

0ton

l6tre 6s 20.19, dprilis 30. niapjdig rnarad

b6k6s

5,2. A szerztid6sben itt nem szabSlyozo
kozbeszerz6sekr6l sz6l6 2015. 6vi CXIIII.
torvr!ny, valarnint az eg6szs6grjgyi alapellSt
eg6szs6gugyi szolg6ltat6sok. Eg6szs6g
szabSlyaircil 4:alll999. (III. 3.) Korm ndelkezdseit, valamint a tSrgy szerinti
eg6szs6grigyi szolgdltat6sra vonatko g6ltatds ny0jtds6nak idfjtarLama alatl
hatSlyban l6v6 - egydb jogszab6lyi el6ir6sokat k irdnyadSnak,

A jelen szerz6d6s teljesit6s6veil, 6rtelmezfs6vel kapcsolatban a Felek kozott
norT'r rehclr3zett vitds tlgy6ben a tdljesitds helye szerint illertdkes bir6sdg jdr el.

5,4. Szerz6cl6 Felek kijelentik, hogy a

p6ld6nyban kdrszult Feladatell6t6si/dtAd6si
fenti, (gymSssal sz6 szerint egyeziii, 5 (eredeti)
szerz6d6st elolvar;tdk, annak tartalm6t r6sztikre



megmagyardzt{k 6s azt
megegyez6t helyben ha gy6la g
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KIVONAT
a Veszpr6m Megyei Jogri Vilros Kdzgyiil6s6nelk 2016. janu5r 28-iiln megtartott

nyilv6nos i,il6s616l fr6sztlt jepyz6kiinyv6b6l :

Veszpr6m MegyeiJogri V5rgs Onkorm6nyzata Kdzgyfi l6sr,6nek
5' I 2OL6, (I.28.) hatirozata

az alapell6tSs;i ktizponti orvosi iigyelpt tovSbbi mfiktidtet6s6vel ki:npcsolatos
p6 nzi,i gyi k6llelezetts6gv6 | | a l6s m6dositSs5 16 |

Veszprdm Megyei Jogil Vdros Crnkormdnyzat6nak Kbfgy[il6se megt6rgyaltil ,,Az alapell6t6si
kozponti orvosi Ugyelet tovdbbi mfikodtetds6vel kapgsolatos pdnzUgyi kdtelezetts6g'rdllalds
m6dosit6sa" cirn(i elciterjeszt6st,6s az alSbbi dontdst hozta:

1. Veszprem Megyei Jog[ Vdros Ont<ornldnyzatdnak Kdzgylll6se az alaprell6tdsi kr5zpepl;
pcsolatos p6nzUgyi kotele:zetts6gvSllalSs16l
5t az alSbbiak szerint m6dos;ftja:

s Onkprmdnyzatdnak KdzgyUl6se el6zetes
dsi koZponti orvosi rigyelk:t teljesr kdr[j

szolgdltatdsa beszerz6s;6nek kolts6geire (az OEP flnanszlrozdsr:rn I'elul) brutt6
118.200 e Ft osszegben, amelyb6l a 2016, 05, 01, - 2016, 12.31. kdzotti iddszakra
es6 kotelezettsdgv6llalds osszege 18.000 e Ft, a 2017" 01, 01. - 2017. .12. 3'..
kozotti id6szakra es6 lrotelezettsdgvSllal6s osszege 37,100 e Ft,2018,01.01 -
2018,121, 31, kdz0tti icl6szakra ds6 kdtelezettsegvdllalSs dsszege: 44.500 e Ft,
:1019. Cr1,01- 2019.0,+.30. k6z0tti id6sza(ra es6 kotelezetts6g'udllal6s o:;szege:
.loann ^E+tt18,600 e Ft,"

2, Veszpr6m Megyei ogi Vdros Onkornndnyzatdnak Kozgyrll6se felk6ri ir Polgdrnresteft,
hogy a kozponti orvosi ugyelet elldtdpi terulet6l'iez tartozo telepuil6si rinkormdrtyzatok
k6pvisel6-testuleteit - a nyeftes pdlydzdval kdtendd feladat-ellStdrsi/dh,5llal6si
szerz6d6s-tervezet megkuld6s6vel - tdj6koztassa a kbzbeszerz6,si elllrtrs lel'olytal.dsd16l,
K6rje tovdbbd, hogy a testuletek doritsenek arrBl, hogy a jelenleg 6rv6nyben l6v6 e

tdrgy0 meg6llapoddsunk szerint fjablb 3 6vre vdllaljdk az Ugyelet miljkodtet6s6hez a
I a ko:;sd g a rd nyos hozz6j6r ulitst.

Hat6rid6: pontndl: 2016-201$, 6vi koltsd gvet6si rendelet elfoEaddsa
pontnSl: 2016, febnudr 29.

Felel6s: Porga Gyula polgdrmester

A kivonat hiteiles.
Veszpr6m | 2016, februdq
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Felelos: Porga byula porgarmester
A v6grehajt5s; el6k6szit6s66ft felel6s kdztiszWfsel6k: 

lr-trer fgota irodavezetS
Anqval Eva ir,cdavezettiAngyal Eva ir,cdavezetti




