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A Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére 
 
 
Tárgy: Háziorvosok, házi gyermekorvosok, fogorvosok munkájáról szóló beszámoló 
Érintett bizottság: Humánpolitika Bizottság 
           
 
 

Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 
 
 
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv. 152.§ (1) bekezdése előírja, hogy „a települési 
önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik: a háziorvosi, házi 
gyermekorvosi ellátásról, a fogorvosi alapellátásról, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti 
ellátásról, a védőnői ellátásról, és az iskola-egészségügyi ellátásról”. A képviselő-testület éves 
munkatervében meghatározta, hogy a 2015. április havi képviselő-testületi ülésre a 
településen dolgozó házi és gyermekorvosok, valamint fogorvosok készítsenek a 2014. évi 
tevékenységükről beszámolót. 
 
A 2013. február 21. napján megkötött "Feladatellátási Szerződés" 14. pontja értelmében a 
háziorvosok és a gyermekorvosok, a 2011. március 23. napján megkötött "Feladatátruházási 
Szerződés" 22. pontja értelmében dr. Klement Péter István fogorvos, valamint a 2004. 
december 20. napján megkötött "Vállalkozási Szerződés" 22. pontja értelmében dr. Répay 
Klára fogorvos asszony megküldte írásos beszámolóját a 2014. évi tevékenységéről, melyeket 
az előterjesztés mellékleteként csatolunk. 
 
Az egészségügyi alapellátást településünkön négy háziorvos, két gyermekorvos és két 
fogorvos biztosítja.   
 
Név feladatellátás praxisba 

bejelentkezettek 
száma 

ellátott 
esetek 
száma 
(orvos-
beteg 
találkozás) 

felvetett 
probléma 

Dr. háziorvos 2154 fő 10154 nincs 
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Hatvani 
Szabolcs 
Dr. 
László 
Lívia 

háziorvos 2640 fő 13152 nincs 

Dr. 
Kribusz 
Edgár 

háziorvos 2660 fő 16215 nincs 

Dr. 
Loján 
András 

háziorvos 2425 fő 13088 Riasztórendszer 
aktivizálását 
kéri. 
Internet 
adatátviteli 
sebesség 
növelést kéri. 

Dr. 
Horváth 
Eszter 

gyermekorvos 1147 fő 9278 nincs 

Dr. Vig 
Katalin 

gyermekorvos nincs adat 8848 Iskola-
egészségügyért 
járó 
finanszírozást 
későn kapják 
meg. 
OEP által 
küldött 
elszámolást 
szeretnék látni.  

Dr. 
Klement 
Péter 

fogorvos nincs 
bejelentkezés 

6937 fő nincs 

Dr. 
Répay 
Klára 

fogorvos nincs 
bejelentkezés 

nincs adat Egészségház 
WC 
problémája. 
Fogászati 
alapítvány 
létrehozása. 

  
A felvetett problémákra a Városüzemeltetési Iroda tájékoztatása alapján az alábbi lépések 
történtek: 
 
A riasztórendszer aktivizálása a tűzjelző rendszer működésével összeköttetésben van. A 
tűzjelző rendszer javítása tavaly szeptemberben megtörtént. A riasztó rendszer működésének 
igényét a Polgármesteri Hivatal felmérte - Dr. Kribusz Edgár és Dr. Loján András háziorvos 
igényelte - és árajánlatot kért a Pestort Kft-től és a Multi Alarm Kft-től. Az árajánlatot 2015. 
április 13-án kapta meg a Városüzemeltetési Iroda, melyet másnap továbbított az igénylő 
orvosoknak. 
 
Az Egészségház 2. emeletén 6 db WC van, melyből 3 a betegek használatára lett kialakítva, 
de az orvosi rendelővel együtt szerepel a bérleményben, így azokat az orvosokhoz érkező 
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betegek használják. 2 db WC a háziorvosi váró helyiségből nyílik, rendelési időn kívüli 
időben a váróhelyiség zárva van. Több WC kialakítása műszakilag nem lehetséges. Az 
Egészségházban biztosítani kell a betegek részére egy állandóan nyitva tartó WC-t. A 
Városüzemeltetési Iroda valamelyik WC takarításának önkormányzat által való átvételében 
látja a megoldást a probléma megoldására. 
 
Az internet szolgáltatás sávszélességének megnövelésével kapcsolatban nem tudunk eljárni, 
mert az Egészségházban nincs az önkormányzatnak szerződése internetszolgáltatóval. 
 
Az iskola-egészségügyi feladat ellátásának finanszírozására felvetett problémára a Pénzügyi 
Iroda levélben kereste meg dr. Vig Katalin gyermekorvost, javaslatot téve a finanszírozás 
ügymenetének egyszerűbbé tételére és mellékelve a kért OEP elszámolást. 
 
A fogászati alapítvány létrehozásával kapcsolatban néhány évvel ezelőtt Dr. Répay Klára 
személyesen kereste meg az önkormányzatot, tájékoztatva az elképzelésekről, amit majd 
írásba is eljuttat az önkormányzat felé. Azóta írásbeli javaslat nem érkezett az üggyel 
kapcsolatban. 
 
Az háziorvosok és a gyermekorvosok munkájával kapcsolatban lakossági bejelentés nem 
érkezett. Az egyik fogorvos esetében volt lakossági bejelentés a rendelési idő be nem 
tartásával kapcsolatban, ezért felhívtuk az érintett fogorvos figyelmét a rendelési idő 
betartására. 
 
Településünkön a központi orvosi ügyelet ellátását a Delta Országos Katasztrófa Mentő 
Csoport végzi, ők is megküldték az Önkormányzat részére 2014. évről szóló írásos 
beszámolójukat.  
 
Név feladatellátás ellátott 

esetek 
száma 
(orvos-beteg 
találkozás) 

felvetett 
probléma 

probléma 
megoldása 

Delta 
Országos 
Katasztrófa 
Mentő 
Csoport 

központi 
orvosi ügyelet 

4719 beszámolóban 
nem szerepel 

2. sz. 
határozati 
javaslat 

 
A Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete 
(továbbiakban: ÁNTSZ) megkereste Kistarcsa Város Önkormányzatát a Delta Országos 
Katasztrófa Mentő Csoport (továbbiakban: Szolgáltató) működésével kapcsolatban. 
Az ÁNTSZ 3 esetben ellenőrzést végzett a Szolgáltatónál és az egészségügyi szolgáltatások 
nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) ESzCsM 
rendelet (továbbiakban: ESzCsM rendelet) 2. §- és a 2. sz melléklete alapján az ellátott terület 
lakosságszáma szerint az ügyeleten 2 fő megfelelő képesítésű ügyeletes orvost kell biztosítani 
a biztonságos sürgősségi ellátáshoz.  
„2.§ Az egyes egészségügyi szolgáltatásokhoz szükséges személyi és tárgyi feltételek (a 
továbbiakban: minimumfeltételek) meglétét az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító 
működési engedély kiadásakor és az egészségügyi szolgáltató működése során folyamatosan 
biztosítani kell.” 
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„2. sz. melléklet 
SÜRGŐSSÉGI BETEGELLÁTÁS 

 
Központi ügyelet Szakmakód: 4601  
 
Központi ügyeleti ellátás 
Központi ügyelet: a kórházon kívüli sürgősségi ellátás végzésére létrehozott egység, amely 
több háziorvosi körzet lakosságának folyamatos vagy meghatározott időben történő 
alapellátási szintű sürgősségi ellátását végzi az adott területet ellátó mentőszolgálattal 
együttműködve. 
 

Személyi feltételek:  

1. Szakorvos/nem szakorvos [a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 
tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt feltételekkel] 40 000 
ellátandó lakosságszámig 

1 

40 001-200 000 között ellátandó lakosságszám esetén + 1 

200 000 ellátandó lakosságszám felett 
Amennyiben a kórházi sürgősségi osztály és az alapellátási ügyelet egy belépési 
ponton, azonos telephelyen működik, és azonos működtetővel végzi a 
tevékenységeket, akkor a +1 fő biztosítása alól mentesül. 

+ 1  

2. Szakdolgozó  

Ápoló (OKJ)/körzeti ápoló/körzeti, közösségi szakápoló/felnőtt 
szakápoló/mentőápoló/diplomás ápoló/egyetemi okleveles ápoló/mentőtiszt 
200 000 ellátandó lakosságszám felett 

 
1 

+ 1 

3. Egyéb 
Gépkocsivezető  

 
1” 

 
A vizsgálat megállapította, hogy a Szolgáltató vasárnap kivételével csak 1 fő ügyeletes orvost 
alkalmaz, továbbá a beosztott orvosok sem mind alkalmasak a feladat ellátására a 
továbbképzéseiket tartalmazó közhiteles nyilvántartás alapján.  
Az ÁNTSZ a Szolgáltatót nyilatkozattételre szólította fel és az Önkormányzatnak 
tájékoztatást küldött, mivel felmerülhet a Szolgáltató engedélyének visszavonása is. 

 
Mindezek alapján az alábbi javaslatokat terjesztem a Képviselő-testület elé. 
   

1. sz. Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a háziorvosok, a házi 
gyermekorvosok, a fogorvosok beszámolóját elfogadja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 
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2. sz. Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a központi háziorvosi ügyelet 
biztonságos, jogszerű ellátása érdekében felkéri a polgármestert, hogy a Delta Országos 
Katasztrófa Mentő Csoportnál felmerült, ÁNTSZ által jelzett hiányosságra tekintettel 
fogalmazza meg Kistarcsa Városa Önkormányzat számára igénybe vehető, optimális 
megoldási javaslatot.  
Határidő: 2015. júniusi testületi ülés 
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 
 
Kistarcsa, 2014. április 13.      
 

Solymosi Sándor                                                                                                   
polgármester  

    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


