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 „Nyílt ülésen tárgyalandó” 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 
 

A Képviselő-testület 2018. április 24-i ülésére 
 
 
Tárgy: Háziorvosok, házi gyermekorvosok, fogorvosok munkájáról szóló beszámoló 
 
Érintett bizottság: Humánpolitikai Bizottság 
           
 
Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 
 
 
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. tv. 5.§ előírja, hogy  

„ (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.” 

 
A képviselő-testület éves munkatervében meghatározta, hogy a 2019. április havi képviselő-
testületi ülésre a településen dolgozó házi és gyermekorvosok, fogorvosok és az egyéni  
vállalkozóként dolgozó iskolai védőnő  készítsenek a 2018. évi tevékenységükről beszámolót. 
 
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B.§ rendelkezik a praxisjoggal 
rendelkező háziorvos és az adott praxisjoggal érintett települési önkormányzat közötti feladat-
ellátási szerződés tartalmáról, mely legutóbb 2016 márciusában került módosításra.  
 
A feladatellátási-szerződés 14. pontja értelmében a háziorvosok, házi gyermekorvosok és 
fogorvosok megküldték írásbeli beszámolójukat a 2018. évi tevékenységükről, mely az 
előterjesztés mellékletét képezi. 
 
Az egészségügyi alapellátást településünkön négy háziorvos, két gyermekorvos és két 
fogorvos biztosítja.  Az iskolai védőnői feladatok ellátását 2018. június 1-től az 
önkormányzattal kötött feladatellátási szerződés keretében vállalkozóként látja el Benkovics 

 



 2 

Mónika. A szerződés 12. pontja értelmében tevékenységéről évente – utólagosan – beszámol 
az önkormányzat Képviselő-testülete felé. 
 
Háziorvosok és gyermekorvosok 
Név feladatel- 

látás 
praxisba 
bejelentke- 
zettek 
száma 
2015/2016/
2017/2018 

ellátott esetek 
száma 
(orvos-beteg 
találkozás fő) 
2015/2016/ 
2017/2018 

felvetett probléma egyéb bejelentés 

Dr. 
Hatvani 
Szabolcs 

háziorvos 2057/2060/
2040/2035 
fő 

10320/10094/
10350/10085 

nincs 1 háziorvos és 1 fő 
körzeti ápoló látta el a 
praxist. 

Dr. 
László 
Lívia 

háziorvos 2659/2402/
2525/2628 
fő 

13049/12944/
13307/12474 

nincs 2019.04.01-től nem 
dolgozik a praxisban Dr 
Halasi Ferenc, személyi 
változás lesz a nővér 
személyében. A 
fekvőbeteg ellátást  1 fő 
körzeti ápolóval látja el. 
A 50-70 év közötti 
betegek körében 
vastagbél szűrési 
programot indít.  

Dr. 
Kribusz 
Edgár 

háziorvos 2820/2878/
3125/3200 
fő 

16743/18131/
16445/15510 

nincs Urológiai 
szűrővizsgálatot 
végeztek ebben az 
évben. Kiemelt 
figyelmet fordít a 
szűrővizsgálatokra. 

Dr. 
Loján 
András 

háziorvos 2450/2541/
2607/2708 
fő 

13684/13689/
13689/13758 

Klíma rendszer 
kiépítését kérik a 
rendelőbe. 

A praxisban folyamatos 
szűrővizsgálatokat 
tartanak. 

Dr. 
Horváth 
Eszter 

házi- 
gyermek
orvos 

1188/1217/
1256/1319 
fő 

9179/9421/ 
8650/9105 

- Hepatitis A elleni 
védőoltás 
támogatása a 
gyermekeknek. 
-A gyermekrendelő 
hátsó bejáratánál 
lévő Tábor 
területének 
gondozása 
közegészségügyi 
szempontok miatt. 

Felújításra kerültek a 
rendelő bútorai, 
recepciós ablakot 
nyitott a betegek 
rendelkezésére és beteg 
hívó működtetése. 
Ellátja a Simándy 
József Általános Iskola 
és a Kistarcsai 
Gesztenyés Óvoda 
Tölgyfa Óvodájának 
iskola-egészségügyi 
feladatait. 
Kifestették, felújították 
a rendelőt és a várót. 

Dr. Vig 
Katalin 

házi- 
gyermek

nincs 
adat/nincs 

8345/8566/ 
8969/8715 

nincs Ellátja a Simándy 
József Általános Iskola 
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orvos adat/1211/ 
1229 

és a Kistarcsai 
Gesztenyés Óvoda 
iskola-egészségügyi 
feladatait. 
Kifestették, felújították 
a rendelőt és a várót. 

  
Fogorvosok 
Név feladatellát

ás 
körzethez 
tartozók száma 
2015/2016/2017/
2018 

ellátott esetek száma 
(orvos-beteg találkozás 
fő) 2015/2016/2017/ 
2018 

felvetett 
probléma 

egyéb 
bejelentés 

Dr. Klement 
Péter 

fogorvos 7209/7384/7552/
7742 

nincs 
adat/1066/1221/1021 
 

nincs nincs 

Dr. Répay 
Klára 

fogorvos nincs adat/nincs 
adat/ nincs adat/ 
nincs adat 

nincs adat/nincs adat/ 
nincs adat 

nincs 2018-ban 
tisztiorvosi 
ellenőrzés 
volt a  
rendelőben. 

 
Az iskola-egészségügyi feladatok ellátásáról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 
(továbbiakban: NM rendelet) 4. számú melléklet 4. pontja alapján az iskolafogászati 
tevékenységet ellátó fogorvos feladatai közé tartozik elvégezni az óvodások szűrővizsgálatát 
az óvodában évente egyszer. 
Az R.H. Dentál Kft beszámolójában az óvodások szűrését nem tekinti kötelező feladatának, 
pedig erre a fenti jogszabály és a feladatellátási szerződése is kötelezi.  
 
A felvetett problémákra a Városüzemeltetési Iroda az alábbi tájékoztatást adta:  
Felvetett probléma Tájékoztatás 
Klíma kiépítése az orvosi rendelőkben A Kistarcsai Polgármesteri Hivatal 

Városüzemeltetési Irodájának tájékoztatása 
alapján az önkormányzat költségvetésében 
nem szerepel az orvosi rendelők 
klimatizálása. 

 
 
A háziorvosok, a házi gyermekorvosok és a fogorvosok munkájával kapcsolatban az elmúlt 
évben több lakossági bejelentés is érkezett, mely elsősorban a szabadság miatti 
helyettesítéssel és a rendelési idő betartásával volt összefüggésben, melyet az egészségügyi 
szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól 
szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 7/A. §-a  az alábbiak szerint szabályoz: 
 
„7/A. § Az alapellátási szolgálat – kivéve a 20. § szerinti iskola-egészségügyi, valamint a 19. 
§ szerinti ügyeleti szolgálat – helyettesítéssel történő ellátása esetén a helyettesítő 
orvos/fogorvos a körzetének rendelési idején túl köteles a helyettesítéssel ellátott szolgálatra 
megállapított rendelési időnek legalább az 50%-át teljesíteni.” 
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A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM 
rendelet 3/C. § értelmében a háziorvosok helyettesítését az önkormányzat honlapján 
folyamatosan aktualizáljuk bejelentésük alapján.  
 
„3/C. § A háziorvos választás elősegítése céljából a települési önkormányzat jegyzője 
közszemlére teszi, valamint az önkormányzat honlapján közzéteszi a háziorvosi körzetek 
területi elhelyezkedését, továbbá a körzetek lakosságának orvosi alapellátását végző 
háziorvosok nevét és képesítési adatait. A háziorvosi körzeteket érintő változásokat – ideértve 
a háziorvos helyettesítését, illetve a személyében bekövetkezett változást – a közszemlére tétel 
során, valamint az önkormányzat honlapján folyamatosan aktualizálni kell.” 
 
A háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok szabadságuk miatti rendelési idő 
változást és helyettesítést emailban már az eseték többségében jelzik a Polgármesteri Hivatal 
felé, így a honlapon közzé tudjuk tenni a lakosság számára. 
A lakosság részéről a tavalyi évben egy bejelentés érkezett az RH Dentál Bt. betegellátásával 
kapcsolatban, mely panasszal hatáskör hiányában a panasztevőt a betegjogi képviselőhöz 
irányítottuk.  
 
A iskolai védőnői ellátást 2018. június 1-től vállalkozási formában Benkovics Mónika védőnő 
végzi. 
Név feladatellát

ás 
iskolába járó 
gyermekek  
száma 
 

felvetett probléma egyéb 
bejelentés 

Benkovics 
Mónika 

iskolai 
védőnő 

903 nincs nincs 

 
Településünkön a központi orvosi ügyelet ellátását a Delta Országos Katasztrófa Mentő 
Csoport végezte. 2019. január 1-től az Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató 
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság látja el az orvosi ügyeleti ellátást. A két 
cég közötti átadás átvétel rendben lezajlott.  
 
 
Az önkormányzat egészségügyi alapellátását áttekintve megállapítható, hogy a háziorvosok,  
házi gyermekorvosok, fogorvosok és az iskolai védőnő azt megfelelő színvonalon teljesítik.  
 

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

1. sz. Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a háziorvosok 2018. évi 
beszámolóját elfogadja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 
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2. sz. Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a házi gyermekorvosok 2018. 
évi beszámolóját elfogadja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 
 

3. sz. Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fogorvosok 2018. évi 
beszámolóját elfogadja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 

 
4. sz. Határozati javaslat 

 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az iskolai védőnő 2018. évi 
beszámolóját elfogadja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 
 
 
 
Kistarcsa, 2019. április 8. 
 

 
Solymosi Sándor                                                                                                           
polgármester    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


