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ELŐTERJESZTÉS 

 
Nemes-Nagy Györgyi kérelme az iskola-egészségügyi feladatok ellátására 

 
Dr. Nemes Nagy Györgyi a 3. számú gyermekorvosi körzet gyermekorvosa 
ismételten azzal a kéréssel kereste meg az Önkormányzatot, hogy a jelenlegi iskola-
egészségügyi ellátás Biatorbágyon kerüljön újraszabályozásra.  
 
Kérésének indoka, hogy az elmúlt években duplájára nőtt a nevelési-oktatási 
intézményekben az ellátásban részesülő gyermekek száma, ami az augusztus 31-én 
kelt kérelmében olvasható is.  
 
A képviselő-testület átmeneti megoldásként a 64/2016.(III. 31.) számú határozatában 
újraszabályozta az iskolaorvosi feladatok ellátását és az alapellátást végző 3 
gyermekorvos között újra felosztásra kerültek az iskolaorvosi feladatok.  
 
Dr. Nemes-Nagy Györgyi kérelmében leírta, hogy Dr. Száray Eszter 2017/2018-as 
évtől átvállalná a Szentháromság téren és a Czuczor Gergely művészeti Általános 
iskola tekintetében a felső osztályos tanulók iskola-egészségügyi ellátását.  
 
Az iskolák tájékoztatása szerint jelenleg a Biai Református Iskola tanulóinak száma: 
151 fő, a Czuczor Gergely tagiskola részéről 129 fő. Összesen: 280 fő. Ebből felső 
tagozatos tanulók száma: 92 fő. 
 
Biatorbágy közigazgatási területén működő általános iskolákban az ellátottak száma 
a 2017. január 1. napjától hatályos OEP szerződés adatai szerint 1218 fő. 
Szeptemberi állapot alapján: 1288 fő. Az önkormányzat az iskola-egészségügyi 
ellátásról szóló 26/1997.(IX.3.) NM rendelet (továbbiakban rendelet) alapján végzi e 
feladatát.  
 
A rendelet szerint az iskola-egészségügyi ellátás iskolaorvos és védőnő együttes 
szolgálatából áll, amelyet fogorvos és fogászati asszisztens közreműködésével 
látnak el.   
 
Jelenleg Biatorbágyon a 2017. január 1 napjával hatályos rendelet szerint összesen 
1773 fő óvodás és iskoláskorú gyermek iskola-egészségügyi feladatait 3 
részfoglalkoztatású iskolaorvos és egy fél és egy teljes munkaidőben foglalkoztatott 
iskolavédőnő látja el.  
 
Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet 2.§ (4) 
bekezdése szerint a nevelési-oktatási intézményekben az iskolaorvosi 
feladatot részfoglalkozás keretében végző háziorvos (házi gyermekorvos) által 
ellátott gyermekek, tanulók létszáma legfeljebb 800 fő lehet.  



Csak az iskolai ellátásra vonatkozóan:  
 
Dr. Nemes - Nagy Györgyi: 669 főt 
Dr. Száray Eszter: 226 főt 
Dr. Juhász Zsuzsanna: 393 főt lát el, ami az iskolák tekintetben összesen:1288 fő. 
 
Az iskolaorvos feladata, hogy a 2,4,6 és 8 osztályosok szűrővizsgálatát illetve a 
6 -7 osztályos tanulók oltását elvégezze. Az oltások ütemezése szeptember, 
október, március ás április hóna. A szűrővizsgálatokat a szabad hónapokban 
végzik összhangban a védőnőkkel.  
 
Látható, hogy Dr. Nemes - Nagy Györgyi gyermekorvoshoz tartozik legnagyobb 
számban tanuló létszám.  
 
A problémát az jelenti, hogy a jelenlegi elosztás mellett Dr. Nemes-Nagy Györgyire 
jut a legtöbb feladattal járó iskola-egészségügy:  
  
Dr. Nemes - Nagy Györgyi: 324 főt 
Dr. Száray Eszter: 83 főt 
Dr. Juhász Zsuzsanna: 214 főt lát el szűréssel, oltással a 2017/2018-as tanévben.  
 
A legjobb megoldást az jelentené, hogy a teljes iskola-egészségügyi feladat ellátását 
1 fő teljes állásban foglalkoztatott gyermekorvos lássa el, de sajnos a pályázati 
felhívásokra egyetlen pályázat benyújtására sem került sor.   
 
Dr. Nemes-Nagy Györgyi kérelmében az alábbi megoldást javaslolta:  
 
Dr. Juhász Zsuzsanna 393 főt kapna (feladat:214fő) +164 fő ovis=557 fő  
Dr. Nemes-Nagy Györgyi 577 főt kapna (feladat: 324fő)+65 fő ovis=642 fő 
Dr. Száray Eszter 318 főt kapna (feladat: 274 fő)+326 fő ovis=644 fő – 
26/1997.(IX.3.) NM rendelet 2.§.(4) bekezdése alapján a létszám legfeljebb 800 fő 
lehet. 
 
Dr. Nemes- Nagy Györgyi kérése szerint dr. Száray Eszter átvenné tőle a Czuczor 
Gergely általános iskola és a Református Általános (összesen:92 fő).  
 
Mind a védőnők, mind az iskolaorvosok által ellátott létszámok felülvizsgálatára a 
2017. szeptember 30. napján hatályos adatok kerülnek az iskoláktól és óvodák 
részéről bekérésre és az új ellátottak számához viszonyítva 2018. január 1. napjától 
a NEAK finanszírozási szerződést módosítani vagyunk kötelesek. Ez a felülvizsgálat 
minden évben megtörténik.  
Javaslom, hogy amennyiben módosításra kerül az iskola-egészségügy ellátás, 
úgy annak hatálya 2018. január 1. legyen.  
  
Kérem a Tisztelt Bizottságot, és képviselő-testületet, hogy foglaljon állást a 
kérdésben. 
 
Biatorbágy, 2017. szeptember 13. 

 
 



 
            Tarjáni István s.k. 

    polgármester 
 
 
 
 
 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

…/2017. (IX. 28.) határozata 
 

Nemes-Nagy Györgyi kérelme az iskola-egészségügyi feladatok ellátására 
 
 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Dr. Nemes Nagy 
Györgyi kérelméről szóló előterjesztést és a hatályos feladat-ellátási szerződések 2.b) 
pontját az alábbiak szerint módosítja: 
 
 
1. A ViaDoktor Kft tekintetében:  

 
Szerződő felek megállapodnak továbbá abban, hogy az Egészségügyi Szolgáltató – a 
mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően – a 2051 Biatorbágy, Szentháromság tér 
6. szám alatti Biatobágyi Általános Iskolában, valamint a Legóvár Óvoda (2051 
Biatorbágy, Szentháromság tér 6.) csoportjaiban az iskola-egészségügyi ellátással 
összefüggő teendőket ellátja. 
 
2. A GRAPHIT Építészeti és Egészségügyi Szolgáltató Bt. tekintetében  

 

Szerződő felek megállapodnak továbbá abban, hogy az Egészségügyi Szolgáltató – a 
mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően – a Csicsergő Óvoda (2051 Biatorbágy, 
Bajcsy-Zs. u. 13.), Meserét Óvoda (2051 Biatorbágy, Dévai u. 1.) valamint a 2051 
Biatorbágy, Kálvin tér 4. szám alatti Általános Iskolában, továbbá a 2051 Biatorbágy, 
Szentháromság tér 6. szám alatti telephelyen működő Biai Református Általános Iskola és a 
2051 Biatorbágy,  Magyar Műhely ÁMK Czuczor Gergely Tagiskola  iskola-egészségügyi 
ellátással összefüggő teendőket ellátja.  

 
3. A módosított feladat-ellátási szerződések tekintetében felkéri a polgármestert, hogy az 

NEAK-nál a finanszírozási szerződés módosítását is kezdeményezze. 
 

4. A működési engedélyek illetékét az Önkormányzat a gyermekorvosoktól átvállalja. Az 
illeték mértéke 30.000Ft/gyermekorvos 

 
 

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 
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FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 

2. számú módosítás 

mely létrejött – egyrészről: Biatorbágy Város Önkormányzata (2051 Biatorbágy, 
Baross G. u. 2/a.) képviseletében -  dr. Kovács András jegyző ellenjegyzése mellett – 
Tarjáni István polgármester, (a továbbiakban: Önkormányzat) 

másrészről: a GRAPHIT Építészeti és Egészségügyi Szolgáltató Kft. (képviselő: 
Dr. Száray Eszter; székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 77-79.; telephely: 2051 
Biatorbágy, Petőfi u. 39.; cégjegyzékszám: 01-09-964689.; adószám: 23417610-2-
43; a szolgáltatást nyújtó orvos: Dr. Száray Eszter), mint a háziorvosi ellátási 
feladatokat ellátó/átvállaló szolgáltató (továbbiakban: Egészségügyi Szolgáltató)  

között a 2012. június 22. napján megkötött feladat-ellátási szerződés 2.b)pontja 
az alábbiak szerint módosul: 

Szerződő felek megállapodnak továbbá abban, hogy az Egészségügyi Szolgáltató – a 
mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően – a Csicsergő Óvoda (2051 
Biatorbágy, Bajcsy-Zs. u. 13.), Meserét Óvoda (2051 Biatorbágy, Dévai u. 1.) valamint a 
2051 Biatorbágy, Kálvin tér 4. szám alatti Általános Iskolában, továbbá a 2051 
Biatorbágy, Szentháromság tér 6. szám alatti telephelyen működő Biai Református 
Általános Iskola és a 2051 Biatorbágy,  Magyar Műhely ÁMK Czuczor Gergely 
Tagiskola felső tagozatos tanulói részére az  iskola-egészségügyi ellátással 
összefüggő teendőket ellátja.  
 

Egészségügyi Szolgáltató kijelenti, hogy a változásokat – a működési engedély, illetve az 
finanszírozási szerződés módosítása végett – Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási 
Hivatal Járási Népegészségügyi Osztályt, valamint a Nemzeti Egészségügyi Alapkezelő felé 
bejelenti. 

Jelen szerződésmódosítás a 2012. június 22. napján kötött feladat-ellátási szerződés 
elidegeníthetetlen részét képezi. 

A 2012. június 22. napján megkötött feladat-ellátási szerződés jelen módosítással 
nem érintett pontjai és melléklete változatlanul érvényesek. 

Jelen feladat-ellátási szerződésmódosítás az aláírás napjától érvényes, határozatlan 
időre szól. 

Jelen szerződésmódosítást a Felek elolvasás és megértés után, mint a 
szerződéskötési akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá. 

Biatorbágy, 2017. „….” 

………………………………                                  …………………………………… 

         Önkormányzat                                                Egészségügyi Szolgáltató 
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Ellenjegyzete: 

……………………………….. 

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 

2. számú módosítás 

 

mely létrejött – egyrészről: Biatorbágy Város Önkormányzata (2051 Biatorbágy, Baross G. 
u. 2/a.) képviseletében -  dr. Kovács András jegyző ellenjegyzése mellett – Tarjáni István 
polgármester, (a továbbiakban: Önkormányzat) 

másrészről: a ViaDoktor Kft. (képviselő: Dr. Szabados Borbála; székhelye: 2051 Biatorbágy, 
Petőfi S. u. 39.; telephely: 2051 Biatorbágy, Petőfi S. u. 39..; cégjegyzékszám: 13-09-
138358; adószám: 22725756-2-13; a szolgáltatást nyújtó orvos: Dr. Nemes Nagy Györgyi), 
mint a háziorvosi ellátási feladatokat ellátó/átvállaló szolgáltató (továbbiakban: 
Egészségügyi Szolgáltató)  

között a 2012. június 22. napján megkötött feladat-ellátási szerződés 2.b)pontja az 
alábbiak szerint módosul: 

Szerződő felek megállapodnak továbbá abban, hogy az Egészségügyi Szolgáltató – a 
mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően – a 2051 Biatorbágy, 
Szentháromság tér 6. szám alatti Biatobágyi Általános Iskolában, továbbá a 2051 
Biatorbágy, Szentháromság tér 6. szám alatti telephelyen működő Biai Református 
Általános Iskola és a 2051 Biatorbágy,  Magyar Műhely ÁMK Czuczor Gergely 
Tagiskola alsó tagozatos tanulói részére, valamint a Legóvár Óvoda (2051 Biatorbágy, 
Szentháromság tér 6.) csoportjaiban az iskola-egészségügyi ellátással összefüggő 
teendőket ellátja. 
 

Egészségügyi Szolgáltató kijelenti, hogy a változásokat – a működési engedély, illetve az 
finanszírozási szerződés módosítása végett – Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási 
Hivatal Járási Népegészségügyi Osztályt, valamint a Nemzeti Egészségügyi Alapkezelő felé 
bejelenti. 

Jelen szerződésmódosítás a 2012. június 22. napján kötött feladat-ellátási szerződés 
elidegeníthetetlen részét képezi. 

A 2012. június 22. napján megkötött feladat-ellátási szerződés jelen módosítással nem 
érintett pontjai és melléklete változatlanul érvényesek. 

Jelen feladat-ellátási szerződésmódosítás az aláírás napjától érvényes, határozatlan időre 
szól. 

Jelen szerződésmódosítást a Felek elolvasás és megértés után, mint a szerződéskötési 
akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá. 

Biatorbágy, 2017. „….” 

         …………………                                                          ………………… 
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            Önkormányzat                                                  Egészségügyi Szolgáltató 

Ellenjegyzete: 

 

……………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
K i v o n a t  

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2016. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
64/2016. (III.31.) határozata 

Dr. Nemes Nagy Györgyi kérelméről 
 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Dr. Nemes Nagy 
Györgyi kérelméről szóló előterjesztést és a hatályos feladat-ellátási szerződések 2.b) 
pontját az alábbiak szerint módosítja: 
 
 
1. A ViaDoktor Kft tekintetében:  

 
Szerződő felek megállapodnak továbbá abban, hogy az Egészségügyi Szolgáltató – 
a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően – a 2051 Biatorbágy, 
Szentháromság tér 6. szám alatti Általános Iskolában, valamint a Legóvár Óvoda 
(2051 Biatorbágy, Szentháromság tér 6.) csoportjaiban az iskola-egészségügyi 
ellátással összefüggő teendőket ellátja. 

 
2. A GRAPHIT Építészeti és Egészségügyi Szolgáltató Bt. tekintetében  

 
Szerződő felek megállapodnak továbbá abban, hogy az Egészségügyi Szolgáltató – 
a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően – a Csicsergő Óvoda (2051 
Biatorbágy, Bajcsy-Zs. u. 13.), Meserét Óvoda (2051 Biatorbágy, Dévai u. 1.(valamint 
a 2051 Biatorbágy, Kálvin tér 4. szám alatti Általános Iskolában az iskola-
egészségügyi ellátással összefüggő teendőket ellátja.  
 

3. A módosított feladat-ellátási szerződések tekintetében felkéri a polgármestert, hogy az 
OEP-nél a finanszírozási szerződés módosítását is kezdeményezze. 

 
4. A működési engedélyek illetékét az Önkormányzat a gyermekorvosoktól átvállalja. Az 

illeték mértéke 30.000Ft/gyermekorvos 
 

 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2016. április 15. 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 
 
 

 Tarjáni István s.k. dr. Kovács András s.k. 
 polgármester jegyző 

a kiadmány hiteléül: 

 
Pénzesné Szép Anna 

jegyzőkönyvvezető  
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