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E L Ő T E R J E S Z T É S 

a képviselő-testület 2016. október 14-i rendkívüli ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 4. 

pontja valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) 

bekezdés a) pontja alapján a települési önkormányzat feladatát képezi az egészségügyi 

alapellátás, ezen belül a háziorvosi, házi gyermekorvosi alapellátás biztosítása. Az 

egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv 152. §. (2) bekezdése kimondja: „A települési 

önkormányzat képviselő-testülete 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-átvállalási 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, melyet a 

Képviselő-testület a 191/2016. (IX.06.) Kt. határozatával 2016. október 31. nappal fogadott 

el. 2016. november 1. naptól Ajka Város Önkormányzata működteti fenti körzetet.  

Dr. Gyalogh Valéria 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 – jogosult praxisjogát 

értékesíteni.  

Dr. Kaszás Eszter 2016. október 4. napján bejelentette az önkormányzat felé, hogy fenti 

körzet praxisjogának megszerzéséről szerződést köt Dr. Gyalogh Valériával és egyben a 

körzet feladat-ellátását 2017. január 1. nappal át kívánja venni, a DOCTORING Egészségügyi 
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és Szolgáltató Kft. (cégjegyzékszáma: Cg. 19-09-512078) részére. Kérte, hogy az 

önkormányzat ehhez járuljon hozzá valamint a feladat-ellátási szerződést kösse meg. 

Dr. Kaszás Eszter 1988-ban szerzett orvosi diplomát a Semmelweis Orvostudományi 

Egyetemen, 1994-ben tett csecsemő-gyermekgyógyász szakvizsgát. Azóta dolgozik a Magyar 

Imre Kórházban, jelenleg az ifjúság-egészségügyi szakrendelést látja el, családjával Ajkán él. 

 

 

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

javaslatot elfogadni szíveskedjen!  

 

 

 

 

 

 

HATÁROZATI  JAVASLAT 

 

1. Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az I. számú házi 

gyermekorvosi körzetre vonatkozó működtetési jog - praxisjog - 

elidegenítése ellen kifogást nem emel és tudomásul veszi, hogy a praxisjogot 

2017. január 1. nappal Dr. Kaszás Eszter csecsemő-gyermekgyógyász 

szakorvos szerzi meg. 

 

2. Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a DOCTORING 

Egészségügyi és Szolgáltató Kft. (székhely: 8447 Ajka, Kisbadacsony utca 2. 

Cg. 19-09-512078) képviseletében Dr. Kaszás Eszter csecsemő-

gyermekgyógyász szakorvossal az I. számú házi gyermekorvosi körzet 

működtetésére a praxisengedély jogerős megszerzését követően feladat-

ellátási szerződést köt. 

 

4. Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 

polgármestert, hogy fentiekről az előszerződést Dr. Kaszás Eszter 

szakorvossal kösse meg. 

 

Felelős:   polgármester  

Határidő: 2016. november 30. 

 

 

Ajka, 2016. október 5. 

 

 

 

        Schwartz Béla 

                     polgármester 

 

 

 

 


