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ELŐTERJESZTÉS 

 
Pályázat kiírása az iskola-egészségügyi feladatok ellátásról 

 
Dr. Nemes Nagy Györgyi a 3. számú gyermekorvosi körzet gyermekorvosa február 
hónapban azzal kereste meg az Önkormányzatot, hogy a jelenlegi iskolaorvosi/óvoda 
orvosi ellátást Biatorbágyon kerüljön újra szabályozásra. Kérésének indoka, hogy az 
elmúlt években aránytalanul megnőtt az iskolaorvosi feladatoknak száma. A 
képviselő-testület átmeneti megoldásként a 194/2017.(IX.28.) számú határozatában 
újraszabályozta az iskolaorvosi feladatok ellátását Dr. Nemes - Nagy Györgyi és Dr. 
Száray Eszter gyermekorvos között. 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság szeptemberi ülésén a napirend 
tárgyalásakor kérte, hogy kerüljön ismét kiírásra az iskola-egészségügyi feladatokra 
vonatkozó pályázat, ezért kerüljön vissza az iskola-egészségügyi feladatok 
ellátásáról szóló napirend.  
 
Biatorbágy közigazgatási területén működő Általános iskolában az ellátottak száma a 
2017. január 1. napjától hatályos NEAK szerződés adatai szerint 1772 fő, ami 
magában foglalja az óvodai csoportok gyermekeinek létszámát is.  
 
A rendelet szerint az iskola-egészségügyi ellátás iskolaorvos és védőnő együttes 
szolgálatából áll, amelyet fogorvos és fogászati asszisztens közreműködésével 
látnak el.   
 
A nevelési-oktatási intézményekben az iskolaorvosi feladatot részfoglalkozás 
keretében végző háziorvos (házi gyermekorvos) által ellátott gyermekek, tanulók 
létszáma legfeljebb 800 fő lehet.  
 
Jelenleg Biatorbágyon az összesen 1772 fő óvodás és iskolás korú gyermek iskola-
egészségügyi feladatait 3 részfoglalkoztatású iskolaorvos és egy teljes munkaidőben 
foglalkoztatott iskolavédőnő  és egy részfoglalkoztatású védőnő lát el. A teljes 
foglalkoztatású iskolavédőnő év végén éri el a nyugdíjas korhatárt és a munkakörét 
át kell adnia.  
 
Amennyiben a pályázat eredményes lesz és új iskola-egészségügyi orvos látja el a 
feladatot Biatorbágyon, úgy az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 
7/2010.(07.01) önkormányzati rendelet módosítása válik szükségessé.  
 
 
 



Orosz Imréné vezető védőnő felmérte a jelenlegi ellátotti létszámokat és mivel a 
statisztikai adatok azt mutatják, hogy egyre kevesebb a 0-7 év közötti gyermek és 
várandós anyák száma és javasolja, hogy a 8 hónapnyi felmentési idő alatt Juhász 
Istvánné iskolavédőnői feladatait Udvardy Barbara és Somogyi Edina védőnők 
helyettesítéssel lássák el, ezen túl Orosz Imréné megkapná Ficsorné Schlaffer Ágitól 
a Juhász Gyula páratlan oldalát is, ami 44 fő ellátását jelentené.  
Juhászné Obbágy Ágnes 2017. november 20. napjától felmentési idejét tölti, mely 
időszak alatt feladatát helyettesítéssel látja el a Biatorbágyi Védőnői Szolgálat.  
 
Az újonnan kialakított védőnői körzetekre vonatkozó javaslat táblázatba foglalva: 
 

I. körzet Balogh Szonja 153+229 
fő     

688 
pont 

vegyes körzet  /Kálvin 
tér/ 

II. körzet Udvardy 
Barbara 

186 +394 
fő         

558 
pont 

helyettesítéssel látja el 
2017. november 20. 
napjától az 
iskolavédőnői 
feladatokat 

III. körzet Somogyi Edina 169+275 
+357 fő     

782 
pont 

helyettesítéssel látja el 
2017. november 20. 
napjától az 
iskolavédőnői 
feladatokat 

IV. körzet Somkertné 
Simon Judit   

181 
fő         

543 
pont 

 

V. körzet Kovács 
Nóra             

187 
fő         

561 
pont 
 

 

VI. körzet Ficsorné 
Schläffer Ági   

189 fő 567 
pont 
 

 

VII. körzet Iskola 
védőnő           

1026 
fő         

1000 
pont 

helyettesítéssel 
ellátott- Udvardy 
Barbara és Somogyi 
Edina személyében 

VIII. körzet Orosz 
Imréné             

212 
fő         

636 
pont   

/+44 fővel a Ficsor 
Ágitól 

 
 
Mind az iskolaorvosi, mint az iskolavédőnői, védőnői módosítások miatt szükségessé 
válik az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 7/2010.(07.01.) önkormányzati 
rendelet módosítása.  
 
Az elmúlt években módosultak a jogszabályok és jelenleg Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§.(1) bekezdés 4. pontja, 
valamint a 23.§. (5) bekezdés 9. pontja a települési önkormányzat feladataként 
határozza meg az egészségügyi alapellátás biztosítását. 
 
Az országgyűlés 2015. július 6-án fogadta el az egészségügyi alapellátásokról szóló 
2015. évi CXXIII. törvényt, melynek 6.§. (1) bekezdése ad felhatalmazást az 



önkormányzatok számára rendeletalkotásra. Ezzel hatályon kívül helyezte az 
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényt. A jogszabály kitér arra is, hogy a 
körzetek megállapítása és kialakítása során ki kell kérni az alapellátásért felelős 
országos módszertani intézmény véleményét is. 
 
Javaslom, hogy a novemberi ülésre kerüljön előkészítésre az egészségügyi 
alapellátások körzeteiről szóló 7/2010.(07.01.) önkormányzati rendelet módosítása 
előtt a módosítással érintett rendeletet meg kell küldeni az Állami Egészségügyi 
Ellátó Központ Egészségügyi Szolgáltatási és Szervezési Főosztály számára.  

A rendelet-tervezet megküldésre került a Főosztály számára, amennyiben a testületi 
üléséig megérkezik a vélemény, úgy a tervezet a testület elé kerülhet. 

 
Kérem a Tisztelt Bizottságot, és képviselő-testületet, hogy foglaljon állást a 
kérdésben. 
 
 
Biatorbágy, 2017. október 9. 

 
 
 
            Tarjáni István s.k. 

    polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 
…/2017. (X. 26.) határozata 

 
Pályázat kiírása az iskola-egészségügyi feladatok ellátásról 

 
 
 

1) Biatorbágy Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az iskola-és ifjúság 
egészségügyi feladatainak ellátására teljes munkaidős iskolaorvosi pályázatot 
ír ki. 

 
(A pályázati felhívás a határozat mellékletét képezi.) 

 
 

2) felkéri a Jegyzőt, hogy kerüljön felülvizsgálatra az egészségügyi alapellátás 
körzeteiről szóló 7/2010.(07.01.) önkormányzati rendelet 

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2018. január 31. 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 



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. Ritsman Pál Német nemzetiségi Általános Iskola( 2051 Biatorbágy, Karinthy Frigyes u. 4.) 
6. Csicsergő Óvoda (2051 Biatorbágy, Bajcsy –Zs. u. 13.) 
7. Meserét Óvoda(2051 Biatorbágy, Dévay Gy. u. 1.) 
8. Legóvár Óvoda (2051 Biatorbágy, Szentháromság tér 6.) 
9. Pitypang Óvoda (2051Biatorbágy, Szent L. u. 48.) 
10. Vadvirág Óvoda (2051 Biatorbágy, Fő u. 1.) 

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:NEAK-finanszírozási szerződés szerint 

Feladatellátás kezdő időpontja: 2018. február 1. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 31. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 31. 

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 
Lengyel Anita egészségügyi referens ad felvilágosítást a 23/210-174/244-es telefonszámon. 

Biatorbágy, 2017.október 9.                                                                             

Tarjáni István 

polgármester    
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