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ELŐTERJESZTÉS 

 
Az iskola-egészségügyi feladatok ellátásról szóló pályázat elbírálásáról 

 
2017. szeptember hónapban 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. 
 
A Képviselő-testület 230/2017.(X.26.) számú határozata alapján ismét kiírásra az 
iskola-egészségügyi feladatokra vonatkozó pályázat, amire egyetlen pályázati anyag 
sem került benyújtásra.  
A Képviselő-testület 2018. évben a 35/2018.(II.22.) számú határozatával megint a 
pályázat kiírása mellett döntött. A pályázat 2018. március 1. napjától 30 napra került 
kiírásra.  
A pályázati kiírás szerint az iskola-egészségügyi feladatok Biatorbágy Város 
közigazgatási területén lévő nevelési-és oktatási intézményekre vonatkozna. 
 
A pályázat benyújtására nyitva álló 30 nap alatt, 2018. április 30. napjáig nem került 
pályázati anyag benyújtásra. 
 
A képviselő-testület az elmúlt időszakban 3 alkalommal is pályázatot írt ki az 
iskolaorvosi feladatok ellátására, a pályázati kiírásokra pályázati anyag nem került 
benyújtásra.   
 
Kérem a Tisztelt Bizottságot, és képviselő-testületet, hogy az eljárást nyilvánítsa 
eredménytelennek. 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2018. június 18-ai ülésén tárgyalta a 
napirendet és javaslata, hogy az iskola-egészségügyi feladatok ellátására kerüljön 
ismételten pályázat kiírásra. A pályázat az előterjesztés mellékleteként olvasható. 
 
Biatorbágy, 2018. június 20. 

 
 
            Tarjáni István s.k. 

    polgármester 
  



 
 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 
…/2018. (VI.28.) határozata 

 
Az iskola-egészségügyi feladatok ellátásról szóló pályázat elbírálásáról 

 
 
 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
 

1) 35/2018.(II.22.) számú határozattal elfogadott iskola-és ifjúság egészségügyi 
feladatainak ellátására kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja, azzal az 
indokkal, hogy a pályázatra nem került pályázati anyag benyújtásra. 

 
2) az iskola-és ifjúság egészségügyi feladatainak ellátására teljes munkaidős 

iskolaorvosi pályázatot ír ki. 
 

(A pályázati felhívás a határozat mellékletét képezi.) 
 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
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. október 1. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 31. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018.szeptember 27. 

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, 2018.június 28.                                                                             

Tarjáni István 
polgármester    

 

 
 
 
 
 

 


