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Tisztelt Képviselı-testület! 
 
Az Alsónémedi-Ócsa Központi Háziorvosi Ügyeleti Társulás (2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. út 2. 
szám) 2004. augusztus 30-án alakult meg a két önkormányzat jóváhagyásával. A Társulás  és 
a Nagykadácsi Egészségügyi szolgáltató Kft. között a központi háziorvosi ügyeleti feladatok 
ellátására  2010. május 4-én került megkötésre a megállapodás. 
 
Az ellátási díj két részbıl áll. Egyrészt az OEP által finanszírozott összegbıl, másrészt a két 
önkormányzat lakosságarányosan megfizetett kiegészítésébıl. 
 
A megállapodás értelmében 2011-es évben már történt egy díjemelés,  mely alapján  2011-
ben a finanszírozáson felül 1.943.050 Ft volt az önkormányzatok  kiegészítése, melybıl 
Alsónémedi lakosságarányosan  691.552  Ft/hó összeget fizetett. 
 
Az ügyeletet ellátó Kft. 2012-ben is élni kíván a díjemelés  lehetıségével, az általuk 
benyújtott igény 6,5 %-os emelést tartalmazott. Ócsa Város Polgármestere levelében arról 
tájékoztatott, hogy Ócsa önkormányzata 5,5 %-os díjemelést fogadott el, egyúttal kérte az 
Alsónémedi  önkormányzatot is a díjemeléssel kapcsolatos állásfoglalása kialakítása. 
Javaslom, hogy önkormányzatunk is ezzel a mértékkel hagyja jóvá az emelést és kérem a 
határozati javaslat elfogadását. 
 
 

Határozati javaslat: 
 

Alsónémedi Nagyközségi  Önkormányzat Képviselı-testülete  megtárgyalta a 
Nagykadácsi Kft.  Ócsa-Alsónémedi Központi Háziorvosi Ügyeleti Társuláshoz érkezett, 
ellátási díj emelésére vonatkozó kérelmét. 
 
A kérelem alapján 2012. január l-tıl 5,5 %-os díjemelést fogad el, melynek 
lakosságarányos fedezetét a 2012-es költségvetésében biztosítja. 
 
A testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges megállapodás módosítás 
aláírására. 
 
Határid ı. értelemszerő 
Felelıs: polgármester 
 
Alsónémedi, 2012. január 9. 

Vincze József  
         Polgármester 
 
Az elıterjesztés törvényes! 
 
      Dr. Percze Tünde  
                jegyzı 

 


