
                          

 

 

 

   

 
 

Törvényességi szempontból ellenőrizte: 

              Dr. Lajter Zoltán jegyző 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2022. december 21-én tartandó rendkívüli ülésére 

 

Tárgy: Javaslat a Tiszacsege Város Önkormányzata és az Országos Mentőszolgálat között, az 

orvosi ügyeleti feladatok ellátása tárgyában létrejött megállapodás 4. számú módosítására  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata és az Országos Mentőszolgálat között, az egységes ügyeleti 

és sürgősségi rendszer kialakítása érdekében, a sürgősségi ügyeleti rendszer modellprogramja 

keretében 2021. június 30. napján, 9262/2021. nyilvántartási számon együttműködési 

megállapodás jött létre, a település ügyeleti szolgálatának működtetése tárgyában. 

 

Fentiek alapján, 2021. július 1. napjától a tiszacsegei ügyeleti szolgáltatást az Országos 

Mentőszolgálat végzi. Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy 

településünkön az ügyeleti ellátás továbbra is rendkívül színvonalas, arra panasz nem érkezett, 

továbbá Önkormányzatunk az együttműködési megállapodás megkötésével jelentős 

kiadásoktól mentesült. Időközben három ízben került módosításra a megállapodás, annak 

hatályának módosítása okán. 

 

Fent említett együttműködési megállapodás 2022. december 31. napján lejár, ezért az Országos 

Mentőszolgálat arról tájékoztatta Önkormányzatunkat (1. számú melléklete az 

előterjesztésnek), hogy a Képviselő-testület egyetértésével 2023. január 1. napja és 2023. január 

31. napja között továbbra is változatlan feltételek mellett el kívánja látni az eddigiekben is 

működő telephelyen az ügyeleti feladatokat. 

 

Az Országos Mentőszolgálat által megküldött, az orvosi ügyeleti feladatok ellátásáról szóló 

együttműködési megállapodás 2023. január 1. napjától 2023. január 31. napjáig történő 

meghosszabbításáról szóló szerződésmódosítás tervezete a határozati javaslat mellékletét 

képezi. 

 

Az Országos Mentőszolgálat kérte továbbá, hogy a Tisztelt Képviselő-testület – amennyiben 

az együttműködési megállapodás meghosszabbítása mellett dönt – határozatában rögzítse azt 

is, hogy az orvosi ügyeleti feladatok ellátása céljából az Országos Mentőszolgálattal megkötött 

ingatlan – valamint eszközök használatára vonatkozó ingó -, haszonkölcsön szerződések az 

orvosi ügyeleti feladatok ellátásáról szóló együttműködési megállapodások 

meghosszabbításának idejére – azok jogi sorsát osztva, a haszonkölcsön szerződések 

„Szerződés hatálya” fejezetében foglalt rendelkezések alapján -, meghosszabbodnak. 

 

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERE 

 

4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 
e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu  *  Internet: http://www.tiszacsege.hu/ 
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Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 232/D.§-a alapján:  

 

„(4) Egészségügyi válsághelyzetben vagy járványügyi készültség esetén a települési 

önkormányzat az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény szerinti, az 

alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásról (a 

továbbiakban: ügyeleti ellátás) - az (5) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - az állami 

mentőszolgálat útján is gondoskodhat. 

 

Ugyanezen jogszabályhely (5) bekezdése szerint „A települési önkormányzat az ügyeleti 

ellátásra megállapodást köt az állami mentőszolgálattal, ha az erre irányuló kezdeményezését 

az állami mentőszolgálat elfogadja.” 

 

Az eredeti együttműködési megállapodás, valamint annak módosításai, illetve a haszonkölcsön 

szerződések jelen előterjesztés 2-7. számú mellékleteit képezik. 

 

Tekintettel az Országos Mentőszolgálat által működtetett ügyeleti ellátás hatékonyságára, 

kiemelkedő színvonalára, illetve az ezt megelőzően a saját működtetés körében keletkezett 

jelentős költségekre, javaslom az együttműködési megállapodás módosítását, hatályának 

meghosszabbítását. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatot 

elfogadni szíveskedjen. 

 

Tiszacsege, 2022. december 19. 

 

 

         Szeli Zoltán s.k. 

            polgármester 

  



 

HATÁROZATI JAVASLAT: 

 

 

 

…/2022. (…...) KT. számú HATÁROZAT: 

 

a Tiszacsege Város Önkormányzata és az Országos Mentőszolgálat között,  

az orvosi ügyeleti feladatok ellátása tárgyában létrejött megállapodás 4. számú 

módosításáról 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Tiszacsege Város 

Önkormányzata és az Országos Mentőszolgálat között, az orvosi ügyeleti feladatok ellátása 

tárgyában létrejött megállapodás 4. számú módosítására vonatkozó javaslatot és a következő 

döntést hozza: 

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete, a Tiszacsege Város 

Önkormányzata és az Országos Mentőszolgálat között, a település ügyeleti 

szolgálatának működtetése tárgyában 2021. június 30. napján, 9262/2021. nyilvántartási 

számon létrejött együttműködési megállapodásnak e határozat 1. számú melléklete 

szerinti módosításához hozzájárul. 

 

2. A Képviselő-testület hozzájárulását adja továbbá ahhoz, hogy az orvosi ügyeleti 

feladatok ellátása céljából az Országos Mentőszolgálattal megkötött ingatlan – I/683-

1/2022. iktatószámú -, valamint az eszközök használatára vonatkozó ingó – I/683-

2/2022. iktatószámú - haszonkölcsön szerződések az orvosi ügyeleti feladatok 

ellátásáról szóló együttműködési megállapodás meghosszabbításának idejére – azok 

jogi sorsát osztva, a haszonkölcsön szerződések „Szerződés hatálya” fejezetében foglalt 

rendelkezések alapján – meghosszabbodjanak. 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1-2. pontban foglalt 

együttműködési megállapodás, valamint haszonkölcsön szerződések módosításainak 

aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 

 

 



 
Észak- Alföldi Regionális Mentőszervezet 

H-4025 Debrecen, Külső Vásártér 14.  

E-mail: titkarsag.ear@mentok.hu 

Tel: 06-52/414-793 

 

 

1. számú melléklet  

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS ORVOSI ÜGYELETI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL  

módosítás 

(a szerződés hatályának 2023.január 01. napjától  

történő meghosszabbítása) 

 

Amely létrejött egyrészről az Országos Mentőszolgálat (székhelye: 1055 Budapest, Markó u. 22., statisztikai számjel: 

15309989-8690-312-01, adószám: 15309989-2-41 képviseli: Dr. Csató Gábor főigazgató, a feladat ellátásáért felelős: Dr. 

Korcsmáros Ferenc regionális igazgató) a továbbiakban: OMSZ, 

 

Másrészről a ……. Önkormányzata (székhelye:  ……………….; adószám:………….., PIR: …….képviseli: 

…………….polgármester) a továbbiakban: Önkormányzat – (együttesen: Felek) között, 

a sürgősségi betegellátás hatékonyságának fokozása érdekében, az alábbiak szerint: 

 

I. Előzmények 

 

1.1. A Felek előzményként rögzítik, hogy közöttük …../2021. számon egységes ügyeleti és sürgősségi rendszer kialakítása 

érdekében - a sürgősségi ügyeleti rendszer modell-programja keretében -, együttműködési megállapodás (továbbiakban: 

„Megállapodás”) jött létre, mely az ügyeleti szolgálat további működtetése érdekében, ….………. számon 

meghosszabbításra került 2022. december 31. napjáig. 

 

1.2. Felek rögzítik, hogy az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (Eütv.) 232/D.§(4) bekezdése szerint: 

„Egészségügyi válsághelyzetben vagy járványügyi készültség esetén a települési önkormányzat az egészségügyi 

alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény szerinti, az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és 

fogorvosi ügyeleti ellátásról (a továbbiakban: ügyeleti ellátás) - az (5) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével - az 

állami mentőszolgálat útján is gondoskodhat.” 

 

Ugyanezen jogszabályhely (5) bekezdése szerint: „A települési önkormányzat az ügyeleti ellátásra megállapodást köt az 

állami mentőszolgálattal, ha az erre irányuló kezdeményezését az állami mentőszolgálat elfogadja.” 

 

A Felek közös akaratnyilvánítással kinyilatkozzák, hogy az 1.1. pontban körülírt Megállapodás hatályát 2023. január 31. 

napjáig meghosszabbítják.  

 

 

 

II. A módosítás tárgya 
 

2.1 A fenti előzményekre tekintettel, Felek rögzítik, hogy a Megállapodás „III. A Megállapodás hatálya” címének 3.3. 

pontját közös megegyezéssel, az alábbiak szerint módosítják: 
 

„III. A megállapodás hatálya 
 

3.3. A Felek kinyilvánítják, hogy jelen megállapodás 2023. január 31. napjáig jön létre.  
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Észak- Alföldi Regionális Mentőszervezet 

H-4025 Debrecen, Külső Vásártér 14.  

E-mail: titkarsag.ear@mentok.hu 

Tel: 06-52/414-793 

 

 

 

III. Vegyes rendelkezések 
 

3.1. Felek rögzítik, hogy a közöttük létrejött Megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul 

érvényben maradnak. 
 

3.2. Jelen megállapodás módosítás nyolc (8) magyar nyelvű, egymással megegyező eredeti példányban kerül aláírásra, 

melyből 4 példány az Önkormányzatot, 4 példány pedig az OMSZ-ot illeti meg. 
 

3.3. Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás módosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt – elolvasás és értelmezés 

után – jóváhagyólag aláírták. 
 

Kelt: …………….., 20…..                Kelt: ……………, 20…. 

 

………………………….…    …………………………… 

Dr. Csató Gábor főigazgató       polgármester 

                      OMSZ       
 

 
 

Dátum: 

Pénzügyileg ellenjegyzem: 

……………………………… 

Gulyás Antal 

Gazdasági – műszaki igazgató 
 

Dátum: 

Jogi szempontból megfelelő:  

……………………………… 

Jogtanácsos  
 

Kapják: 

Önkormányzat 
Regionális Mentőszervezet 

Jogi és Igazgatási Osztály 

Pénzügyi Osztály 
Gazdasági-műszaki Igazgatóság 
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Észak- Alföldi Regionális Mentőszervezet 

H-4025 Debrecen, Külső Vásártér 14.  

E-mail: titkarsag.ear@mentok.hu 

Tel: 06-52/414-793 

 

 

 

2. számú melléklet: 

Ingó-, és ingatlan haszonkölcsön/bérleti szerződések szerződésszámai: 

Balmazújváros Város: 

ingatlan: 17502/2021/OMSZ 

 

Berettyóújfalu Város 

ingatlan: 14839/2021 (bérleti szerződés: Gróf Tisza István Kórház/szerződés hivatkozott pontja: 6. fejezet 7.1.p./ 

 

Biharkeresztes Város 

ingó: 14857/2021 

 

Debrecen Város 

ingatlan:17119/2021/OMSZ (Debreceni Egyetem Klinikai Központ /szerződés hivatkozott pontja: IV. fej. 4.2. p.) 

Derecske Város 

ingatlan:14834/2021/OMSZ  

 

Hajdúhadház Város 

ingó:14852/2021 

ingatlan:14835/2021/OMSZ  

 

Hajdúsámson Város 

ingó:14859/2021 

ingatlan:14842/2021/OMSZ 

 

 

Hajdúszoboszló Város 

ingó:16090/2021 

ingatlan: 16089/2021/OMSZ 

 

Kaba Város 

ingó:14865/2021 

 

Komádi Város 

ingó:14858/2021 

ingatlan: 14841/2021/OMSZ  

 

Létavértes Város 

ingó:14850/2021 

ingatlan. 14833/2021/OMSZ  

 

Nádudvar Város 

ingó:14863/2021 

ingatlan:14846/2021/OMSZ  
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Észak- Alföldi Regionális Mentőszervezet 

H-4025 Debrecen, Külső Vásártér 14.  

E-mail: titkarsag.ear@mentok.hu 

Tel: 06-52/414-793 

 

 

 

Nyírábrány Nagyközség 

ingó:14855/2021 

ingatlan:14838/2021/OMSZ 

 

Nyíradony Város 

ingó:14854/2021 

ingatlan: 14837/2021/OMSZ 

 

 

Polgár Város 

ingó:14862/2021 

ingatlan: 14845/2021/OMSZ 

 

Püspökladány Város 

ingatlan:14847/2021/OMSZ (Püspökladányi Eü. Szolgáltató Nonprofit Kft/szerződés hivatkozott pontja: IV. fej. 4.2. p.) 

 

Sárrétudvari Nagyközség 

ingó:12439/2021 

ingatlan:12438/2021/OMSZ 

 

Tiszacsege Város 

ingó:14849/2021 

ingatlan: 14832/2021/OMSZ 

 

Vámospércs Város 

ingó:14853/2021(Vámospércs Kistérségi Eü. Szakellátó Nonprofit Kft/szerződés hivatkozott pontja: IV. fej. 4. p.) 

ingatlan:14836/2021/OMSZ(Vámospércs Kistérségi Eü. Szakellátó Nonprofit Kft /szerződés hivatkozott pontja: IV. fej. 

4.2. p.)  

 

mailto:titkarsag.ear@mentok.hu














































































                          

 

 

 

 

 

 
Törvényességi szempontból ellenőrizte: 

Dr. Lajter Zoltán jegyző 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete  

2022. december 21. napján tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: Javaslat az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. által üzemeltetett Fonyódligeti üdülő 2022. 

évi szakmai beszámolójának elfogadására 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Fonyód 10084 helyrajzi számú, természetben a 8640 Fonyód, Niklai utca 4. szám alatti 

ingatlanon található üdülő 53/200 arányban Tiszacsege Város Önkormányzata tulajdonában áll, 

melyet az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. 2017. április óta üzemeltet, tekintettel az érintett 

önkormányzatok képviselő-testületeinek megállapodására.  

 

A Fonyódligeti üdülő 2022. évi üzemeltetéséről készült szakmai beszámoló jelen előterjesztés 

1. mellékletét képezi. 

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, a szakmai beszámolót 

elfogadni szíveskedjen. 

 

 

Tiszacsege, 2022. december 19. 

 

      Tisztelettel:  

 

            Szeli Zoltán s.k. 

              polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERE 

 

4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 
e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu *  Internet: http://www.tiszacsege.hu/ 
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HATÁROZATI JAVASLAT: 

 

 

…/2022. (…...) KT. számú HATÁROZAT 

 

az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. által üzemeltetett Fonyódligeti üdülő  

2022. évi szakmai beszámolójának elfogadásáról 

 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az Egyeki Szöghatár 

Nonprofit Kft. által üzemeltetett Fonyódligeti üdülő 2022. évi szakmai beszámolójának 

elfogadására vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza: 

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Egyeki Szöghatár Nonprofit 

Kft. által üzemeltetett Fonyódligeti üdülő 2022. évi szakmai beszámolóját elfogadja. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. 

ügyvezetőjét jelen határozat megküldésével tájékoztassa. 

 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 












