
 

Ügyszám: 1/34-20/2012. 

   

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 16-án 10.00 

órakor megtartott rendkívüli üléséről 

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, VI. emeleti nagyterme 

 

Jelen vannak:    Schwartz Béla polgármester, 

     Dr. Horváth József alpolgármester, 

     Fülöp Zoltán, Molnár László,  

     Pákai Péter, Peternics Mihály,  

     Pék Attila, Ravasz Tibor,  

     Rosta Albert, Táncsics Tamás, 

     Utassy István 

 

     Összesen: 11 fő képviselő-testületi tag 

 

Hiányzó:    Dorner László, Fenyvesi Zoltán,  

     Johanidesz Sándor, Rieder András 

 

 

Valamennyi napirendi pont tárgyalásánál jelen vannak: 

Dr. Jáger László jegyző 

Szőke Melinda az Önkormányzati és Humánszolgáltató Iroda irodavezető-helyettese 

Kellerné Kovács Rita a Pénzügyi Iroda vezetője 

Töltl Zoltán a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

 

 

Schwartz Béla 

 

Köszönti Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testületét és az ülésen megjelenteket. 

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 15 tagja közül 11 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt 

megnyitja.  

 

Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Dorner László, Fenyvesi Zoltán, Johanidesz Sándor és 

Rieder András képviselők jelezték távolmaradásukat. 

 

A rendkívüli ülés összehívásának indoka: Az ajkai XII. számú háziorvosi körzet működéséhez 

szükséges döntést tárgyhónapon belül meg kell hozni. 
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Napirend megállapítása 

 

Schwartz Béla 
 

Szavazásra teszi fel a napirend meghívó szerinti elfogadását. 

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 

napirendjét elfogadja és meghozza alábbi határozatát: 

 

129/2012. (VIII.16.) Kt. határozat 
 

Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete 

ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja 

meg: 
 

1. Az ajkai XII. számú háziorvosi körzetre kötött 

feladatátvállalási szerződés közös 

megegyezéssel történő megszüntetése 

Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

Napirend 

 

1. Az ajkai XII. számú háziorvosi körzetre kötött feladatátvállalási szerződés közös 

megegyezéssel történő megszüntetése 

 Előadó: Schwartz Béla polgármester 

 

Schwartz Béla 

 

Az előterjesztést megtárgyalta a Humán és Népjóléti Bizottság. Felkéri a bizottsági elnököt, hogy 

ismertessek a bizottság határozatát.  

 

Utassy István 

 

A Humán és Népjóléti Bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-

testületnek. 

 

Schwartz Béla 
 

Táncsics Tamás következik. 

 

Táncsics Tamás 
 

Néhány kérdést feltett a bizottsági ülésen ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban. Nem akarja 

megismételni, csak arra szeretné a polgármester figyelmét felhívni, hogy a határozati javaslatban 

szereplő három pontból hiányzik az a kitétel, hogy a teljes háziorvosi rendszert felül kellene 

vizsgálni. Nem először van a képviselő-testület előtt a háziorvosi rendszer kérdése. Úgy gondolja, 

hogy ha az egyik háziorvosi körzet orvosa elmegy az amúgy is degresszív ellátás még inkább 
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abba az irányba fordul, hogy a betegeket még nehezebben tudják ellátni a háziorvosok. Reméli, 

hogy az átvétel nem lesz hosszú távú, hanem egy-két hónap alatt megoldódik. Annyira kardinális 

a háziorvosi rendszernek a kérdése, hogy mindenképpen kívánatos lenne az egész rendszer 

felülvizsgálata a háziorvosi ügyelettel összevonva. Tudva levő, hogy az  ajka városi kórház, ahol 

a háziorvosi ügyelet folyik állami fennhatóság alá került és ennek a rendszernek a kiépítése újra 

aktuális lesz. Ezért a rendszert felül kellene vizsgálni.  

 

Dr. Jáger László 
 

Az 2. pontot kiegészítené annyival, hogy egyértelmű legyen, hogy a polgármester a praxis 

betöltetlensége folytán a működési engedélyt 2012. október 1. napjával kérje meg, mert akkor 

válik üressé a körzet. A határidőkből kiderül, de az egyértelműség kedvéért legyen ez bent a 

határozatban. 

 

Schwartz Béla 

 

Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását az elhangzott kiegészítéssel együtt. 

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 11 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a 

javaslatot elfogadja és meghozza alábbi határozatát: 

 

130/2012. (VIII.16.) Kt. határozat 

 

1. Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a dr. Hámori József háziorvossal a XII. számú 

háziorvosi körzetre vonatkozó feladatátvállalási 

szerződést 2012. szeptember 30. napjával közös 

megegyezéssel megszünteti. 

 

2. Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

utasítja a polgármestert, hogy az ajkai XII. számú 

háziorvosi körzetre – a praxis betöltetlensége folytán - 

a működési engedélyt 2012. október 1. napjától kérje 

meg és kössön finanszírozási szerződést az Országos 

Egészségbiztosítási Pénztárral. 

Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy a háziorvosi 

körzet szakmai feladatainak helyettesítés útján történő 

ellátására a tevékenység folytatására jogosult 

orvosokkal és asszisztensekkel megbízási szerződést 

kössön, és az ajkai XII. számú háziorvosi körzet 

működéséhez szükséges egyéb feltételeket a 

betegellátás folyamatossága érdekében biztosítsa. 

 

 

 



 4 

3.  Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felkéri a polgármestert, hogy vizsgálja meg a XII. 

számú háziorvosi körzet hosszú távú működtetésének 

lehetőségét, és tegyen javaslatot a feladatellátáshoz 

szükséges rendelőhelyiség biztosítására vagy a 

körzethez kapcsolódó feladatok más formában történő 

ellátására. 

 

Felelős:   polgármester 

Határidő: 1-2. pontra: 2012. augusztus 31. 

       3. pontra: 2012. november 30. 

 

Schwartz Béla 

 

Megköszöni a képviselők és a vendégek részvételét, majd az ülést 10.10 órakor bezárja.  

 

 

 

K.m.f. 
 

 

 

                Schwartz Béla                                                                Dr. Jáger László 

                 polgármester                                                                 címzetes főjegyző 

 
 


