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E L Ő T E R J E S Z T É S 

a képviselő-testület 2016. szeptember 6-i rendkívüli ülésére 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (a továbbiakban: 

Mötv.) 13. § (1) bekezdés 4. pontja alapján a települési önkormányzat feladatát képezi az 

egészségügyi alapellátás biztosítása. Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. 

tv. (a továbbiakban: Eüatv.) 5. §. (1) bekezdése szerint: „A települési önkormányzat az 

egészségügyi alapellátás körében gondoskodik:…a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi 

ellátásról.” Továbbá a tv. 6. § (1) bekezdése kimondja: „A települési önkormányzat képviselő-

testülete rendeletben megállapítja és kialakítja az egészségügyi alapellátások körzeteit.”  

A hivatkozott törvény és a végrehajtására alkotott központi jogszabályok alapján Ajka város 

Önkormányzata Képviselő-testülete a 28/2009.(IX.17.) rendeletében állapította meg a felnőtt 

háziorvosi, a gyermek háziorvosi és a fogorvosi körzeteket. Az Önkormányzat rendeletében a 

várost 12 felnőtt, 6 gyermek háziorvosi és 6 fogorvosi körzetre osztotta fel. Az egészségügyi 

alapellátást az önkormányzat vállalkozó orvosokkal kötött feladat-ellátási szerződésekkel 

biztosítja a lakosság részére.  

Az ajkai I. számú házi gyermekorvosi körzet háziorvosa jelenleg Dr. Gyalogh Valéria– a Dr. 

Gyalogh és Társa Egészségügyi Bt. képviseletében-, aki az ÁNTSZ Ajka Városi Intézete által 

510-5/2004. számon kiadott működési engedély szerint személyes ellátási kötelezettséggel 

rendelkezik fenti körzet gyermekorvosi alapellátása tekintetében. Az ellátási területén (A-Fő 

út 24 – 54-ig, Árvácska u., Batthyány tér., Bajcsy-Zs. u., Beréndi u., Béke u. páros oldal, 

Damjanich u., Diófa u., Dobó K. u., Egri u., Erkel F. u., Erdő u., Fekete I. u., Gárdonyi u. 

Gergőföldi u., Gyöngyvirág u., Hóvirág u., Ibolya u., II. János Pál tér, Juhar-sor, Kisberénd 

puszta, Kisfaludy u., Kiss J. u., Liliom u., Liszt F. u., Mátyás király u., Mikszáth u., Nefelejcs 

u., Pálma u., Szegfű u., Széchenyi u., Szent István út., Tálas u., Tölgyfa u.1-től-3-ig, Újvilág 

u., Úttörő tér, Úttörő u., Vasút u., Vasvári u., Váci M. u.) a 2015. december 31-i állapot 

szerint 687 fő 0-14 éves korú, nyilvántartott létszámmal rendelkezik. 

Dr. Gyalogh Valéria házi gyermekorvos 2016. június 30. napján kérelmet nyújtott be az 

önkormányzat felé, hogy a fennálló feladat-ellátási szerződését közös megegyezéssel - a 6 

hónapos felmondási időtől eltekintve - 2016. szeptember 30. nappal szüntesse meg. Egyben 

bejelentette, hogy amennyiben az önkormányzat ehhez nem járul hozzá, a szerződést a 6 

hónapos felmondási idő leteltével, 2016. december 31. nappal felmondja.  

Dr. Gyalogh Valéria jelezte, hogy egészségi állapota nem teszi lehetővé, hogy a felmondási 

időt ledolgozza, tekintettel erre indokolt a szerződés korábbi megszüntetése. Javaslom, hogy 
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az önkormányzat a 2016. október 31. nappal történő megszüntetéshez járuljon hozzá, mivel 

ennél rövidebb határidő nem elégséges ahhoz, hogy az önkormányzat a feladat-ellátást 

biztosítani tudja, valamint az ehhez szükséges intézkedéseket megtegye (helyettesítő orvos 

biztosítása, működési engedély megszerzése, finanszírozási szerződés megkötése). 

Dr. Gyalogh Valéria ezidáig ellátási kötelezettsége teljesítésére helyettesítő szakorvost nem 

talált, és a praxisjogát sem tudta értékesíteni, melyre az önálló orvosi tevékenységről szóló 

2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet alapján a 

feladat-ellátási szerződés megszűnését követő 6 hónap alatt – 2017. április 30. napjáig - van 

lehetősége.  

Ezen időtartam alatt a körzet alapellátási feladatait helyettesítő orvossal lehet megoldani, 

amely az Mötv. és az Eüatv. szerint 2016. november 1. naptól az önkormányzat feladata. 

Mindezért szükséges a képviselő-testület döntése ahhoz, hogy az I. számú házi gyermekorvosi 

körzetre a működési engedély iránti kérelem a Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai 

Járási Hivatala Népegészségügyi Osztályához, majd ezt követően a finanszírozási szerződés 

megkötéséhez az Országos Egészségbiztosítási Pénztárhoz benyújtható legyen.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati 

javaslatot elfogadni szíveskedjen!  

 

 

 

HATÁROZATI  JAVASLAT 

 

1. Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Dr Gyalogh és 

Társa Egészségügyi Bt. képviseletében - Dr. Gyalogh Valéria házi 

gyermekorvossal az I. számú házi gyermekorvosi körzet működtetésére 

vonatkozó feladat-ellátási szerződést 2016. október 31. napjával – 

megköszönve eddigi munkáját - megszünteti. 

 

2. Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy az I. számú házi gyermekorvosi körzetre a működési 

engedély iránti kérelmet a Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai Járási 

Hivatala Népegészségügyi Osztályához, majd ezt követően a finanszírozási 

szerződés megkötéséhez az Országos Egészségbiztosítási Pénztárhoz nyújtsa 

be. 

  

3. Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy megbízási szerződés keretében biztosítsa az I. számú 

házi gyermekorvosi körzet egészségügyi alapellátási feladatait. 

 

 

Felelős:   polgármester  

Határidő: 2016. október 31. 

 

 

Ajka, 2016. szeptember 01. 

 

        Schwartz Béla 

                     polgármester 


