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166/2021. (IX.29.) számú előterjesztés 
 

 
 
 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2021. szeptember 29-i rendes ülésére 

 
 
 
 

Tárgy:  Javaslat az iskola-egészségügyi, valamint a 3. számú háziorvosi körzet 
feladat-ellátási szerződések jóváhagyására 

 
 
 
 
 
Előterjesztő:  dr. Göbl Richárd polgármester 
 
Készítette:   dr. Paulina Fernanda Réka irodavezető 
 
Egyeztetve:   dr. Deák Ferenc jegyző            
 
Ellenőrizte:  dr. Papp Judit aljegyző 
 
 
 
Tárgyalja:   Társadalmi Szolidaritási és Humán Ügyek Bizottsága  
 
 
 
 

Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható. 
A határozati javaslatok elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

 

 

 

Előterjesztés 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Tárgy:   Javaslat az iskola-egészségügyi, valamint a 3. számú körzet háziorvosi feladat-

ellátási szerződések jóváhagyására 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint: 

13. § (1) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi 

önkormányzati feladatok különösen: 

4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; 

 

Az ellátás biztosítás az önkormányzat feladata az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi 

CXXIII. törvény alapján: 

5. § (1) A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik: 

a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, 

b) a fogorvosi alapellátásról, 

c) az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásról, 

d) a védőnői ellátásról, és 

e) az iskola-egészségügyi ellátásról. 

 

Dr. Kiss Edina háziorvos jelezte, hogy a Budakalász 3. számú háziorvosi körzetet 2021. 

október 1. napjától nem kívánja ellátni, melyre tekintettel 2021. május 06. napján praxisjog 

elidegenítési szerződést kötött dr. Kaszás Anikó háziorvossal. A doktornő 2021.05.10-től a 

körzetben már helyettesíti dr. Kiss Edinát, mely megbízása 2021.09.30-ig szól.  

A praxisjog átadásához a Képviselő-testület a 145/2021. (VIII.02.) Kt. határozatával 

hozzájárult. Dr. Kaszás Anikó háziorvos az Országos Kórházi Főigazgatóság 2021. augusztus 

25-én kelt határozata alapján 2021. augusztus 25. napjával megkapta a praxisengedélyt. 

Ahhoz, hogy a működési engedélyt a doktornő a PMKH Népegyészségügyi Osztályától 

megkapja, a feladat-ellátási szerződést 2021. szeptember 15. napjáig részükre meg kellett 

küldeni. Erre tekintettel a Kaszás Medicare Kft. és az Önkormányzat között a feladat-ellátási 

szerződés 2021. szeptember 13. napján aláírásra került. 

 

A Patakpart Általános Iskola 2021. szeptember 1. napjától megkezdte működését, így fent 

hivatkozott jogszabály értelmében az önkormányzat kötelező feladata a tanulók részére az 

iskola-egészségügyi ellátás biztosítása. Dr. Tordas Dániel a Mediolen Kft. képviseletében 

elvállalta az iskola ellátását. A felek között 2017. augusztus 01. napján létrejött iskola-

egészségügyi feladatok ellátására kötött szerződés akként került módosításra, hogy a 

Mediolen Kft. szolgáltató a Patakpart Általános Iskolában is egészségügyi szolgáltatást nyújt. 

A szerződés módosítása 2021. szeptember 01. napjával lépett hatályba. 

 

 

Mellékletek: feladat-ellátási szerződés, praxisengedély, iskola-egészségügyi ellátást biztosító 

szerződés 1. sz. módosítása 

 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot 

fogadja el. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1500123.tv#lbj0id9b60
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1. Határozati javaslat 

 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kaszás Medicare Kft. 
(székhelye:1223 Budapest, Nagytétényi út 180-186., cégjegyzékazám.:01-09-390056) 
képviseletében dr. Kaszás Anikó orvossal Budakalász Város közigazgatási területén lévő 3. 
számú háziorvosi körzet egészségügyi alapellátására 2021. szeptember 13. napján kötött 
feladat-ellátási szerződését jóváhagyja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
       

2. Határozati javaslat 
 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mediolen Kft. (székhely: 2011 
Budakalász, Klisovác u. 56/a., adószám: 25976762-2-13) képviseletében dr. Tordas Dániel 
csecsemő- és gyermekgyógyásszal 2021. augusztus 23. napján kötött iskola-egészségügyi 
feladat-ellátási szerződés módosítását jóváhagyja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
Budakalász, 2021. szeptember  15. 

 
dr. Göbl Richárd 

           polgármester 
 

 


















