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ELŐTERJESZTÉS 

 
az iskola-egészségügyi ellátás kérdéséről 

 
Dr. Nemes Nagy Györgyi a 3. számú gyermekorvosi körzet gyermekorvosa február 
hónapban azzal kereste meg az Önkormányzatot, hogy a jelenlegi iskola-
egészségügyi ellátás Biatorbágyon kerüljön újra szabályozásra. Kérésének indoka, 
hogy az elmúlt években duplájára nőtt a nevelési-oktatási intézményekben az 
ellátásban részesülő gyermekek száma.  
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.  
 
A gyermekorvosokkal történt egyeztető tárgyaláson és az Egészségügyi és Szociális 
Bizottság ülésén merült fel egy esetleges végleges megoldásként, hogy az ifjúsági és 
iskola-egészségügyi feladatok ellátását 1 fő iskolaorvos alkalmazásán keresztül 
lássa el a jövőben az Önkormányzat.  
 
Biatorbágy közigazgatási területén működő általános iskolákban az ellátottak száma 
a 2016. január 1. napjától hatályos OEP szerződés adatai szerint 1103 fő, ezen kívül 
a Benedek Elek Óvodában 576 fő. Az Önkormányzat összesen 1677 fő ellátását kell 
biztosítsa az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997.(IX.3.) NM rendelet 
(továbbiakban rendelet) alapján. 
 
A rendelet szerint az iskola-egészségügyi ellátás iskolaorvos és védőnő együttes 
szolgálatából áll, amelyet fogorvos és fogászati asszisztens közreműködésével 
látnak el.   
 
Jelenleg Biatorbágyon az összesen 1677 fő óvodás és iskolás korú gyermek iskola-
egészségügyi feladatait 3 részfoglalkoztatású iskolaorvos és egy teljes munkaidőben 
foglalkoztatott iskolavédőnő látja.  
 
Az ellátottak létszáma a következőképpen alakul jelenleg: 
 
Dr. Juhász Zsuzsanna: 581 fő 
Dr. Nemes- Nagy Györgyi: 698 fő   
Dr. Száray Eszter: 398 fő 
 
Teljes munkaidőben foglalkoztatott iskolaorvos OEP általi finanszírozásának összege 
jelenlegi a szabályozás szerint: 323,409Ft/fő, míg a részmunkaidőben foglalkoztatott 
iskolaorvos 47,8ft/fő.  



 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság április ülésén napirendjére tűzte Dr. Nemes -
Nagy Györgyi kérelmét, de a napirend levételre került azzal az indokkal, hogy Dr. 
Csaba János egészségügyi koordinátor folytasson egyeztető tárgyalást a 3 
gyermekorvosunkkal a kérdésben.  
 
Az egyeztetés eredményeként Dr. Juhász Zsuzsanna szeretné megtartani 
részfoglalkozású iskolaorvosi feladatkörét, míg Dr. Nemes - Nagy Györgyi és Dr. 
Száray Eszter lemondana a feladat ellátásáról.  
 
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.  
 
Dr. Nemes - Nagy Györgyi és Dr. Száray Eszter iskolaorvosi feladatainak ellátására, 
ami jelenlegi adatok alapján 1096 fő.  
 
A 800 főt meghaladó ellátotti létszám esetében lehetőség van a nevezett 
jogszabály szerint 1 fő teljes munkaidős iskolaorvos foglalkoztatására.  
 
 
Kérem a Tisztelt Bizottságot, és képviselő-testületet, hogy foglaljon állást a 
kérdésben. 
 
 
Biatorbágy, 2016. május 9. 

 
 
 
            Tarjáni István s.k. 

    polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 
…/2016. (V. 26.) határozata 

 
az iskola-egészségügyi ellátás kérdéséről 

 
 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a az iskola-
egészségügyi ellátás kérdéséről  szóló előterjesztést. 
 
A képviselő-testület úgy dönt, hogy Biatorbágy közigazgatási területén működő a 
határozatban megnevezett oktatási-nevelési intézmények iskolaorvosi feladatainak 
ellátására teljes munkaidős iskolaorvosi pályázatot ír ki összesen: 
 

1. Biatorbágyi Általános Iskola (2051 Biatorbágy, Szentháromság tér 6.)  
2. Biatorbágyi Általános Iskola (2051 Biatorbágy, Kálvin tér 4.) 
3. Biai Református Általános Iskola (2051 Biatorbágy, Szentháromság tér 6.) 
4. Magyar Műhely Általános Művelődési Központ Czuczor Gergely Tagiskola 

(2051 Biatorbágy, Szentháromság tér 6.) 
5. Csicsergő Óvoda (2051 Biatorbágy, Bajcsy –Zs. u. 13.) 
6. Meserét Óvoda(2051 Biatorbágy, Dévay Gy. u. 1.) 
7. Legóvár Óvoda (2051 Biatorbágy, Szentháromság tér 6.) 

 
A fel nem sorolt nevelési-oktatási intézmények tekintetében az iskolaorvosi 
feladatokat továbbra is Dr. Juhász Zsuzsanna végzi részmunkaidőben. 
 
 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2016. szeptember 1. 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 



  
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 251 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  



PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Biatorbágy Város Önkormányzata pályázatot hirdet iskolaorvosi feladatok ellátására. 

Feladatok: 
Az iskola-egészségügyi feladatok ellátásáról szóló 26/1997.(IX.3.) NM rendelet alapján teljes  
iskolaorvosi feladatok ellátása Biatorbágy város közigazgatási területén működő következő 
nevelési-oktatási intézményekben: 

1. Biatorbágyi Általános Iskola (2051 Biatorbágy, Szentháromság tér 6.)  
2. Biatorbágyi Általános Iskola (2051 Biatorbágy, Kálvin tér 4.) 
3. Biai Református Általános Iskola (2051 Biatorbágy, Szentháromság tér 6.) 
4. Magyar Műhely Általános Művelődési Központ Czuczor Gergely Tagiskola (2051 

Biatorbágy, Szentháromság tér 6.) 
5. Csicsergő Óvoda (2051 Biatorbágy, Bajcsy –Zs. u. 13.) 
6. Meserét Óvoda(2051 Biatorbágy, Dévay Gy. u. 1.) 
7. Legóvár Óvoda (2051 Biatorbágy, Szentháromság tér 6.) 

Pályázati feltételek: 
- orvostudományi egyetem végzettség és 
- háziorvosi, belgyógyász vagy csecsemő-gyermekgyógyász szakvizsga, 
- büntetlen előélet, 
- szakképesítés szerint illetékes kamarai tagság. 

Előnyt jelent: 
- iskola egészségtan és ifjúságvédelem szakvizsga, valamint 
- legalább 2 éves szakmai gyakorlat. 

A pályázat részeként benyújtandó igazolások: 
- részletes szakmai tevékenységet tartalmazó önéletrajz, 
- végzettséget igazoló dokumentumok másolata, 
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
- hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a teljes pályázati 
anyagba betekinthessenek, 
- szakképesítés szerint illetékes kamarai tagságot igazoló dokumentum. 

Juttatások:OEP-finanszírozási szerződés szerint 

Feladatellátás kezdő időpontja: 2016. szeptember 5. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 30. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. július 20. 

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot Biatorbágy Város Polgármestere címére 
(2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A.) kell benyújtani. A borítékra kérjük ráírni: 
„Iskolaorvos”. A pályázattal kapcsolatban dr. Kovács András jegyző ad felvilágosítást a 
23/210-174-es telefonszámon. 

Biatorbágy, 2016. május …                                                                             

                                          Tarjáni István 
polgármester                                                                             
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