
 
ELŐTERJESZTÉS 

Dr. Száray Eszter kérelmének elbírálásáról 

Dr. Száray Eszter 2018. december 10. napján érkezett kérelmében a magas beteg ellátotti 
létszám miatt kérte, hogy az általa ellátott 2. számú gyermekorvosi körzet két körzetre való 
megosztását. 

Jelenlegi lakosságszám a gyermekorvosi alapellátásban: 

1. körzet Dr. Juhász Zsuzsanna  893 fő 

2. körzet Dr. Száray Eszter  1181 fő +559 fő herceghalmi 
gyermek 

3. körzet Dr. Nemes-Nagy Györgyi 776 fő 

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) c) pontja szerint a 
települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik a házi 
gyermekorvosi ellátásról. 

A települési önkormányzat képviselő-testülete - a Kormány által kijelölt praxiskezelő által 
megadott szempontokat figyelembe véve - rendeletben megállapítja és kialakítja az 
egészségügyi alapellátások körzeteit.  

Biatorbágy Város Önkormányzata az egészségügyi körzetek megállapításáról szóló 
23/2018.(XII.1.) számú rendeletében szabályozza az alapellátás körzeteit az alábbiak 
szerint:  

• 5 felnőtt háziorvosi körzet 
• 3 gyermek háziorvosi körzet 
• 3 vegyes fogászati körzet 
• 8 védőnői körzet  

Több településre is kiterjedő ellátás esetén a körzet székhelyét az érintett települési 
önkormányzatok erre irányuló megállapodásban határozzák meg. Herceghalom Község 
Önkormányzata és Biatorbágy Város Önkormányzata között 2004-ben írta alá azt az 
együttműködési megállapodást, amiben Dr. Száray Eszter a biatorbágyi 2-es számú 
gyermekorvosi körzetén belül ellátja a herceghalmi 0-14 éves korosztály gyermekorvosi 
alapellátás feladatait. Az Együttműködési Megállapodás az előterjesztés mellékleteként 
olvasható. 

A rendelet a lakosságszám figyelembevételével határozza meg a szolgáltatást ellátó 
háziorvos fix díjazásának összegét. Az összeg a körzetbe tartozó lakosságszám 
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növekedésével csökken. Dr. Száray Eszter 2. számú körzetét az NEAK degresszióba hozta, 
ami pénzelvonással jár.  
 
Az egészségügy finanszírozásában azt a technikát hívjuk degressziónak, degresszív 
finanszírozásnak, amikor a szolgáltató finanszírozása nem lineárisan nő az 
elszámolt/elismert teljesítménnyel, hanem egy, előre meghatározott pont felett a 
finanszírozás csökken.  
 
A degresszió általában felső korlátos, azaz egy pont felett már semmilyen 
finanszírozás nem jár. 
 
A ponthatárokat a 43/1999.(III.3.) Kormányrendelet 3. számú melléklete tartalmazza.  
 
A jól beállított degressziós pont – és megfelelő finanszírozási kondíciók – esetében az 
intézmény fix költségeire már fedezetet nyújt a degressziós pont alatti bevétel, így a 
degressziós pont feletti teljesítménynek csupán a változó költségeket és a 
teljesítményösztönzés fedezetét kell biztosítania. 
 
Ehhez a beállításhoz kéri dr. Száray Eszter a képviselő-testület engedélyezését.  

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának 
részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 8.§. (2) c) pontja alapján új 
körzet kialakítására és finanszírozási szerződés megkötésére 600-800 fő lakos ellátása 
mellett lehetséges.  
 

2014-ben már felmerült a doktornő részéről egy 4. körzet kialakításának lehetősége, 
azonban akkor a másik két gyermekorvosi körzethez is hozzá kellett volna nyúlni, amit  
akkor, és most is el szeretne kerülni.  

Új gyermekorvosi körzet kialakításának két módja lehetséges:   

1. Biatorbágy teljes 0-14 életkorú lakosai újra felosztásra kerülnek és minden körzetet 
érintve teljesen új 4 gyermekorvosi körzet kerül kialakításra, szem előtt tartva a tényt, 
hogy Herceghalom lakosait is Biatorbágy látja el és azt a körzetet megbontani nem 
célszerű.  

2. Dr. Száray Eszter kérelmének megfelelve a 2. körzetbe tartozó utcák kerülnének 
megbontásra úgy, hogy a doktornő csak biatorbágyi lakosokat lát el és a herceghalmi 
559 fős létszám egészül ki annyi biatorbágyi létszámmal, hogy egy új körzet 
kialakítását a NEAK támogassa és finanszírozási szerződést kössön a 4. biatorbágyi 
gyermekorvosi körzetre vonatkozóan.  

A kérelemben foglaltakat szem előtt tartva Herceghalom 559 fő, Biatorbágy 1181 fővel 
(összesen: 1740 fő) kialakításra kerülhetne a 4. gyermekorvosi körzet, megfelelve Dr. 
Száray Eszter kérésének és a 43/1999.(III.3.) Kormányrendeletben foglaltaknak is.   

Az utcabontás alapján az alábbi lehetséges körzetkialakítást javasolja Dr. Száray Eszter:  

2. körzet- Dr. Száray Eszter 

Angeli András út 28 
Bethlen Gábor utca 76 
Biai Gáspár utca  27 



Dévay Gyula utca  32 
Füzes utca 59 
Gábor Áron utca 21 
Hámory Imre utca 115 
Hochwart Mihály utca 90 
Jókai Mór utca 25 
József Attila utca 44 
Juhász gyula utca 150 
Kandó Kálmán utca 15 
Karikó János utca 83 
Kassai utca 11 
Kolozsvári utca 14 
Kutyahegy 12 
Lomb utca 14 
Móricz Zsigmond utca 21 
Ohmüllner Márton 

 
24 

Petőfi utca 38 
Szily Kálmán út 155 
Ybl Miklós sétány 32 
összesen:  1072fő 

 
1. körzet- Új gyermekorvos 

Csermely köz 8 
Ezredes utca 2 
Füzes köz 2 
Gábor Áron köz 3 
Geréby Imre utca 1 
Mester utca 1 
Szarvas- hegy 8 
Szarvas- hegy 9 
Vasút utca 4 
Viadukt utca 2 
Zajgó utca 4 
összesen:  44 fő +Herceghalom 

 

A herceghalomi 559 fővel együtt 603 fővel kerülne kialakításra a 4. gyermekorvosi körzet.   A 
jogszabálynak megfelelve ebben az esetben új együttműködési megállapodásra lesz 
szükség Biatorbágy és Herceghalom Önkormányzatai között a körzetet ellátó székhely 
meghatározása kérdésében. Az együttműködési megállapodás tervezete az előterjesztés 
mellékleteként olvasható. 
Az újonnan kialakítandó 4. gyermekorvosi körzet betöltéséhez pályázat kiírásra van 
szükség. A pályázat –tervezete az előterjesztés mellékleteként olvasható. 

Kérem a Tisztelt Bizottságot és a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására. 

Biatorbágy, 2019. február 11. 

 
                                                                                      Tarjáni István 
                                                                                       polgármester  
Összeállította: Lengyel Anita Szervezési Osztály 



„A” 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
/2019. (II. 28.) határozata 

Dr. Száray Eszter kérelmének elbírálásáról 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Dr. Száray Eszter 
kérelmének elbírálásáról szóló előterjesztést.  

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 

- támogatja 4. gyermekorvosi körzet kialakítását 
- támogatja hogy a 4. gyermekorvosi körzet együttműködési megállapodás alapján 

lássa el  Herceghalom község közigazgatási területén a gyermekorvosi alapellátás 
feladatait, csatolt településként,  

- pályázatot ír ki a 4. gyermekorvosi körzet betöltésére.  

A pályázat a határozat melléklete. 

 
Határidő: pályázat kiírása: azonnal, pályázat elbírálása: 2019. április 25. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Szervezési osztály 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„B” 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
/2019. (II. 28.) határozata 

Dr. Száray Eszter kérelmének elbírálásáról 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Dr. Száray Eszter 
kérelmének elbírálásáról szóló előterjesztést.  

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 

- nem támogatja 4. gyermekorvosi körzet kialakítását 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Szervezési osztály 

 

 

 

 





Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
23/2016. (XII. 2.) számú önkormányzati rendelete 

Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 7/2010. 
(07.01.) Ör. számú rendelet módosításáról 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói 
hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében, és az 
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (2) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:  
 
1.§ Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 7/2010. (07. 
01.) Ör. sz. rendeletét (továbbiakban: Rendelet) 4. számú melléklete helyébe e 
rendelet 1. számú melléklete lép. 
2.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  
 
 
 
 Tarjáni István dr. Kovács András 
 polgármester jegyző  



 
1. számú melléklet 

a 23/2016. (XII. 2.) számú rendelethez 
 

VÉDŐNŐI KÖRZETEK 
1. SZ. VÉDŐNŐI KÖRZET 

Biai G. u. 
Dózsa Gy. u. 
Fő u. 
Gárdonyi köz  
Halászház u. 
Jókai Mór u. 
Káposztáskert u. 
Kölcsey Ferenc  u. 
Köves dűlő  
Mészöly László u. 
Nagy u. 
Óvoda köz 
Pecató 
Petőfi köz 
Rákóczi u. 
Szentháromság tér 
Szent István u. 
Tópart u. 
Vörösmarty u. 
 
Biatorbágy Általános Iskola Kálvin tér 4. számú épülete 
 

VÉDŐNŐI KÖRZETEK 
2. SZ. VÉDŐNŐI KÖRZET 

Bethlen G. u. 
Csermely köz 
Ezredes u. 
Füzes u.  
Füzes köz 
Füzes-patak dűlő 
Gábor Á. u. 
Gábor Á. köz 
Geréby I. u. 
Hegyalja u. 
Herbrechtingen tér 



József A. u. 
Kandó K. u. 
Kandó K. köz 
Kassai u. 
Kolozsvári u. 
Kutyahegy 
Levél u. 
Lomb u. 
Madárszirt u. 
Mester u. 
Pamacs u. 
Patak utca  
Petőfi u. 
Rosenbach J. u. (46-66.; 43-53.) 
Szabadság u. (29-től végig; 16-től végig) 
Szent Erzsébet tér 
Vasút u. 
Ybl M. köz 
Ybl Miklós sétány 
Zajgó u. 
 
Óvoda. 
Pitypang Óvoda 
Biatorbágy, Szent László u. 48. 

VÉDŐNŐI KÖRZETEK 
3. SZ. VÉDŐNŐI KÖRZET 

Állomás u. 
Czipri bíró u. 
Csillag u. 
Enéh u. 
Gyöngyvirág u. 
Hámory I. u.  
Katalin hegy 
Mészárosok u. 
Öntöde u. 
Pátyi u. 
Raktár u. 
Ritsmann Pál u. (30-52.; 27-47.) 
Rosenbach J. u. (1-41.; 2-44.) 
Rózsa u. 
Szent Vendel tér 
Pagoda u 
Borostyán u. 
Kőris u 
Ciprus u 



Levedula u 
Csobogó köz 
Hosszúrét út 
Sasbérc út 
Kálmos út 
Tópark sétány 
 
Óvoda: 
Legóvár Óvoda 
Biatorbágy, Szentháromság tér 6. 
 

VÉDŐNŐI KÖRZETEK 
4. SZ. VÉDŐNŐI KÖRZET 

Alsómajor 
Arany J. u. 
Attila u. 
Árpád u. 
Alsó köz 
Álmos vezér u. 
Bajcsy-Zsilinszky u. 
Barackvirág u. 
Bocskai u. 
Csokonai út 
Dobó köz 
Deák F. u.  
Domb u.  
Erdészlak 
Géza fejedelem u. 
Hatház u.  
Hunyadi út 
Határ u. 
Határkereszt sétány 
Kakukkfű út 
Kálvin tér 
Kamilla u. 
Levente u.  
Losonci u. 
Lejtő u.  
Május 1. út 
Munkás u.  
Rezeda u.  
Rozmaring u.  
Sándor u. 
Sándor köz 
Széchenyi út 
Szabadság u. (2-14.; 1-29.) 



Tulipán u.  
Tas u.  
Uray Géza út 
Ürgehegy 
Öreg-hegy 
Varga rektor u.  
Vendel park 
Verebély László u.  
Viola u. 
Viola köz 
Virág u. 
Zsák u. 
Zugor I. u. 
 
Óvoda: 
Csicsergő Óvoda 
Biatorbágy, Bajcsy-Zs. u. 13.  

VÉDŐNŐI KÖRZETEK 
5. SZ. VÉDŐNŐI KÖRZET 

Angeli A. u. 
Antall J. u. 
Dévai Gy. u. 
Diófa u. 
Damjanich u. 
Ferenc u. 
Hochwart M. u. 
Kinizsi u. 
Március 15. u. 
Tavasz u. 
Székely u. 
Szarvashegy 
Vladár G. sétány 
 
Óvoda: 
Meserét Óvoda 
Biatorbágy, Dévai Gy. u. 1. 
 

VÉDŐNŐI KÖRZETEK 
6. SZ. VÉDŐNŐI KÖRZET 

Ady E. u. 
Alkotmány u. 
Akácfa u.  
Baross G. u. 



Boldog G. u. 
Búzavirág u. 
Guti Ország u. 
Hársfa u. 
Híd u. 
Iskola u. 
Játszótér 
Juhász Gy. u. páratlan oldal(3-51)   törölni 
Kárpát u.  
Karinthy F. u. 
Karikó J. u. 
Kis köz 
Kossuth L. u. 
Kossuth F. u.  
Mária királynő u. 
Meggyfa u.  
Mészöly u. 
Móricz Zs. u. 
Ország u. 
Pacsirta u. 
Pipacs u. 
Szalonna u. 
Szarvasugrás u. 
Szent László u. 
Táncsics M. u. 
Viadukt u. 
Zsigmond király u.  
 
Óvoda: 
Vadvirág Óvoda 
Biatorbágy, Fő u. 61. 

VÉDŐNŐI KÖRZETEK 
7. SZ. VÉDŐNŐI KÖRZET 

Biatorbágyi Általános Iskola, Szentháromság tér 6. sz. épülete 
Biatorbágyi Általános Iskola, Karinthy F. u. 4. sz. épülete 

VÉDŐNŐI KÖRZETEK TERÜLETI BEOSZTÁSA 
8. SZ. KÖRZET 

Fülemüle u. 
Harkály u. 



Ibolya u. 
Iharos  
Ipar u. 
Juhász Gyula u.  
Kerekdomb u. 
Naphegy köz 
Orgona u. 
Ritsmann P. u. (1-25.; 2-28.) 
Szily Kálmán u. (1-63.; 2-60.) 

Turista út 



EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 

amely létrejött 

 

egyrészről Biatorbágy Város Önkormányzat ( képviseletében: tarjáni István 
polgármester, adószám: 15730088-2-13, statisztikai számjel: 1539000875113213, 
2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/A  

másrészről Herceghalom Község Önkormányzata ( Képviseletében: Erdősi László 
polgármester, adószám…………………………………., statisztikai 
számjel…………………………………….., 2053 Herceghalom, Gesztenyés u. 13. ( a 
továbbiakban együtt: Felek)  

között alulírott napon és helyen az alábbiak szerint:  

Szerződő felek rögzítik, hogy az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXII. 
törvény ( továbbiakban: Eütv) 5.§. A települési önkormányzat az egészségügyi 
alapellátás körében gondoskodik: 

a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, 

Az Eütv  6. § (1) A települési önkormányzat képviselő-testülete - a Kormány által 
kijelölt praxiskezelő által megadott szempontokat figyelembe véve - rendeletben 
megállapítja és kialakítja az egészségügyi alapellátások körzeteit. Több településre 
is kiterjedő ellátás esetén a körzet székhelyét az érintett települési 
önkormányzatok erre irányuló megállapodásban határozzák meg. 

Az Együttműködési Megállapodást a Felek az egészségügyről szóló 2015. évi CXXII. 
törvény 6.§.(1) bekezdése, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi 
II. törvény, és az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 
végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) kormányrendelet rendelkezései alapján 
kötötték meg.  

1) Biatorbágy Város Önkormányzatának 4. számú gyermekorvosi körzet 
működési (ellátási) területe Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-
testületének az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 
23/2017.(XII.1.) számú rendeletben meghatározott területére terjed ki, mely 
magába foglalja Herceghalom Község gyermekorvosi körzetét, mint  csatolt 
település.  

2) Biatorbágy Város Önkormányzat képviselő-testülete ………/2019.() számú 
határozatával egyetértését adja ahhoz, hogy Herceghalom Község  
Önkormányzat gyermekorvosi körzetének székhelyeként a 3. pontban 
meghatározott székhelycímet tüntesse fel.  

3) Az 2. pontban meghatározott körzet székhelye: 2051 Biatorbágy, Petőfi utca 
39. 



4) A Megállapodás 2019………….napjától határozatlan időre jön létre, a 
megállapodás módosításához, felmondásához mind két fél egyetértése 
szükséges. 

5) Felek megállapodnak abban, hogy vitás ügyek rendezéséhez hatáskörtől 
függően a ………………………………………………………………kizárólagos 
illetékességét kötik ki. A Felek az Együttműködési Megállapodást elolvasás és 
értelmezést követően, szabad akaratukból jóváhagyólag írták alá.  

 

Biatorbágy, 2019………………………………….. 

 

 

             Tarjáni István                                                                  Erdősi László 

              polgármester                                                                  polgármester 

 

 

Ellenjegyezte:  

 

 

    dr. Kovács András                                                           dr. Kovács Judit  

             jegyző                                                                              jegyző 

  

                

 

 

 

 

 

 





 
 

Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
4/2018.(III.15.) számú rendelete 

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról 
 
 
 
Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról 
szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi 
alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § 
(2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos 
módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 

A rendelet hatálya 
 

1.§ 
 
A rendelet hatálya kiterjed Herceghalom község közigazgatási területén területi ellátási 
kötelezettséggel működő háziorvosi körzetre, házi gyermekorvosi körzetre, fogorvosi 
körzetre, védőnői ellátás körzetére, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint 
az iskola-egészségügyi ellátásra. 
 

Az egészségügyi ellátás körzeteinek megállapítása 
 

2.§ 
 
(1) Herceghalom község Önkormányzat teljes közigazgatási területe egy háziorvosi körzetet 
alkot. A körzet székhelye: 2053 Herceghalom, Gesztenyés út 13. sz. 
 
(2) Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást az önkormányzat feladat-ellátási szerződés 
keretében látja el. Az ügyeleti ellátás székhelye: 2051 Biatorbágy, Mester u.2. sz. 
 

3.§ 
 

Herceghalom Község Önkormányzata a házi gyermekorvosi feladatellátást csatolt körzet 
formájában látja el. A körzet székhelye: 2053 Herceghalom, Gesztenyés út 13. sz. 
 

4.§ 
 

(1) A védőnői feladatok ellátása egy vegyes védőnői körzetben történik, melynek területét a 
képviselő-testület Herceghalom község közigazgatási területében határozza meg. A körzet 
székelye: 2053 Herceghalom, Gesztenyés út 13. sz. 
 
(2) Az iskola-egészségügyi ellátás a házi gyermekorvos és a vegyes körzetet ellátó védőnő 
együttes szolgálatából áll, melyet a 2053 Herceghalom, Gesztenyés út 13. szám alatti védőnői 
tanácsadóban biztosítanak. 
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5.§ 
 

(1) Herceghalom Község teljes közigazgatási területe egy fogorvosi alapellátási körzetet 
alkot. A fogorvosi körzet székhelye: 2053 Herceghalom, Gesztenyés út 13. sz. 
 
(2) A rendelési időn túli fogorvosi ügyelet székhelye: 2051 Biatorbágy, Szabadság utca 8. sz. 
(szombaton, vasárnap és ünnepnapokon) 

 
(3) A fogorvosi sürgősségi ellátás (hétvégén és ünnepnapokon) ügyelet székhelye: 1088. 
Budapest, Szentkirályi utca 47.sz. 
 
 

Záró rendelkezések 
6.§ 

 
 

Ez a rendelet 2018. március 15. napján lép hatályba. 
 
 
Herceghalom, 2018. március 13. 
 
 

 
 
    Erdősi László             dr. Kovács Judit 
    polgármester          jegyző 

 
 
 
 
 
Kihirdetve : 2018. március 15. 
 
 

        
                   dr. Kovács Judit 

             jegyző 
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Előzetes hatásvizsgálat 
 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1)-(2) bekezdései alapján 
 
 
 
Rendelet-tervezet címe:  
Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének…./2018.(III.15.) számú 
rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról  
 
Társadalmi, gazdasági hatás: a rendelet megalkotása számottevő társadalmi, gazdasági 
hatással nem jár, a tervezetben foglalt szabályozás megalkotásával jogszabályi 
kötelezettségének tesz eleget a Képviselő-testület. 
 
Költségvetési hatás: költségvetési hatása nincs. 
 
Környezeti, egészségügyi hatás: A rendelet által szabályozott alapellátási körzetek biztosítják, 
hogy a településen élők közül mindenki hozzájuthasson háziorvosi, fogorvosi és védőnői 
alapellátáshoz, ügyeleti ellátáshoz. A kisgyermekek, valamint a nevelési és oktatási 
intézmények gyermekei és tanulói számára biztosított az iskola-egészségügyi ellátás. Az 
alapellátás célja az orvosi feladatok ellátásának biztosítása, preventív egészségügyi ellátás 
biztosítása. 
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: a feladat adminisztratív többletteherrel nem jár. 
 
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: A feladatra vonatkozóan a rendelet megalkotásának elmaradása 
törvényességi felügyeleti eljárást von maga után.  
 
Egyéb hatás: további hatás nem várható. 
 
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
rendelkezésre állnak. A rendelet végrehajtásához az önkormányzat megfelelő 
intézményrendszerrel rendelkezik. Az alapellátás egyrészt a szolgáltatókkal megkötött 
szerződés, valamint a védőnők közalkalmazotti jogviszonyban történő alkalmazásával, illetve 
társulás útján valósul meg. 
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Pályázati felhívás házi gyermekorvosi praxis betöltésére  
  
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet házi gyermekorvosi 
praxis vállalkozási formában, területi ellátási kötelezettséggel történő betöltésére. 
  
Az ellátandó feladatkör: 
Biatorbágy Város 4. számú házi gyermekorvosi körzetének ellátása vállalkozási formában, 
területi ellátási kötelezettséggel, iskola-egészségügyi ellátásban való részvétellel, az 
önkormányzattal kötött szerződésben rögzített feltételek szerint.  
  
A feladat ellátásának helye: 2051 Biatorbágy, Petőfi utca 39. 
  
Pályázati feltételek: 
- büntetlen előélet, 
- cselekvőképesség, 
- csecsemő- és gyermekgyógyászati szakorvosi képesítés, 
- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, az e törvény végrehajtásáról 
szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és 
a fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte, 
- magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás 
jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz, 
- praxisengedély jogszabályban előírt feltételei meglétének igazolása engedélyező szerv 
részéről, 
- Magyar Orvosi Kamarai tagság, 
- B kategóriás jogosítvány. 
  
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
- részletes szakmai önéletrajz (jövőre vonatkozó hosszú távú elképzelésekkel), 
- iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat hiteles másolata, 
- egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolata, 
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló postai 
feladóvevény másolata, 
- Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,  
- vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok másolata, 
- illetékes hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének 
feltételei fennállnak, 
- pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban résztvevő 
személyek a pályázati anyagot megismerhessék, abba betekinthessenek, 
- a pályázó nyilatkozata, amely szerint hozzájárul, hogy a pályázati anyagban foglalt 
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,  
- a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy 
hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához. 
  
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 5. 
  
A pályázat elbírálási határideje: 2019. április 25. 
  
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartja a jogot a pályázat 
eredménytelenné nyilvánítására.  
  



A pályázat benyújtásának módja: 
A pályázatot 1 példányban, zárt borítékban, postai úton (vagy személyesen) Biatorbágy Város 
Önkormányzatához (2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a) kell benyújtani. A borítékon 
kérjük feltüntetni: „házi gyermekorvosi pályázat” 
  
A pályázathoz kapcsolódó egyéb információk: 
A praxisjog feladat-ellátási szerződés megkötése útján szerezhető meg. 
  
A jogviszony időtartama: 
A feladat-ellátási szerződés határozatlan időtartamra szól. 
  
A jogviszony kezdete: 
A feladat-ellátási szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására 
vonatkozó praxisengedély alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötött 
finanszírozási szerződés hatályba lépését követően azonnal. 
  
A pályázatokat Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete a beadást követő, 
rendes ülésén bírálja el. 
  
A pályázati kiírás közzétételének helye: 
- www.biatorbagy.hu 
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