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                                      TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

I. 

Pilisborosjenő Község háziorvosi körzetének megosztása és további háziorvos bevonása 

az egészségügyi alapellátási tevékenységbe 

 

Pilisborosjenő község állandó lakosságának létszáma elérte a 4.000. főt. A lakosság 

háziorvosi ellátását jelenleg egy fő háziorvos látja el, megbízási szerződés elnevezésű 

szerződés alapján, amely ténylegesen és tartalma szerint feladat-ellátási szerződésnek 

minősül.  

 

A lakosság létszáma alapján lehetőség nyílik arra, hogy a magasabb színvonalú, hatékonyabb 

és gyorsabb és nem utolsósorban biztonságosabb – elég, ha csak a COVID-19 járvány tartós 

jelenlétére és a háziorvosokra terhelt jelentős többlet feladatokra utalok - egészségügyi 

alapellátás biztosítása érdekében a háziorvosi körzet megosztásával, egy további háziorvos 

kerüljön bevonásra az egészségügyi ellátórendszerbe. A lakosság számára ezen felül a 

rendelési idők kiterjesztése arányosabb és teljesebb elérhetőséget teremt. 

 

A háziorvosi tevékenység a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő útmutatása alapján, 

1200-1500 fő megléte esetén részesíthető közfinanszírozásban.  

 

A hivatkozott megbízási szerződés megfelelő módosításával és nem várt esetben annak 

megszüntetését követően megteremthetők a feltételei, hogy két háziorvosi körzet létrehozását 

követően, az előzőekben írtak teljesüljenek. 

A további háziorvos bevonása az önkormányzat számára plusz anyagi terheket nem jelent, a 

Fő utcai Egészségházban kialakított háziorvosi rendelő megosztott használatával az ellátás 

infrastrukturális feltételei adottak. 

 

Az előzőekben írtak alapján kérem a Képviselő-testületet, hogy a jelen napirendi ponthoz 

mellékelten csatolt térkép és utcajegyzék alapján az előterjesztést elfogadni szíveskedjen. 

 

H A T Á R O Z A T I   J A V A S L A T  

 

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

 

1. 

Elfogadja és jóváhagyja a Pilisborosjenő Község háziorvosi körzetének megosztását két 

önálló háziorvosi körzetre, 

 

 

 



2. 

Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy módosítsa, illetve - amennyiben ez 

szükséges - szüntesse meg a Szt. Vid Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal 2011. 

február 23.-án megkötött megbízási szerződést, 

3. 

Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy írjon ki pályázatot az új háziorvosi körzet, 

vagy körzetek háziorvosi feladatainak ellátására, 

4. 

Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a háziorvosi pályázat(ok) elbírálását a Humán 

Bizottság bevonásával végezze el, 

5. 

Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a pályázatok előzetes bírálatát követően terjessze a 

Képviselő-Testület elé a döntéshozatali javaslatot, valamint a háziorvossal/háziorvosokkal  

megkötendő feladat-ellátási szerződések tervezeteit, illetve a meglévő szerződés módosítását, 

6. 

Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt, a határozat végrehajtásához szükséges minden 

egyéb feladat elvégzésére. 

 

Felelős: Tömöri Balázs polgármester és Dr. Horti István jegyző 

Határidő: folyamatos 

 

 

II. 

Javaslat a pilisborosjenői fogorvosi körzet kialakítására és a fogorvosi alapellátás 

biztosítására 

 

Az önkormányzatok kötelezően teljesítendő alapfeladatai közé tartozik - többek között - a 

fogászati alapellátási szolgáltatás biztosítása is.  Jelenleg Pilisborosjenőn ez a szolgáltatás 

nem áll a lakosság rendelkezésére, ezért annak megteremtése indokolt.  Ugyancsak a Nemzeti 

Egészségbiztosítási Alapkezelő útmutatása alapján, a 4.000 fős lakosságszámot alapul véve, 

annak közfinanszírozása biztosítható, valamint a fogorvos számára is tisztes megélhetési 

forrást jelent. 

 

Az Önkormányzat jelenleg nem rendelkezik semmilyen tárgyi feltétellel a fogászati 

rendeléshez, ezért annak az Önkormányzatot esetlegesen terhelő anyagi vonzatairól, annak 

vállalhatóságáról, a fogorvosi körzet betöltésére kiírandó pályázatra beérkező pályázatok 

ismeretében lehetséges döntést hozni.  Tájékoztatásul, az előzetes felmérések alapján a 

fogászati rendelő működtetéséhez szükséges fogászati kezelőegység, kézidarabok, 

kompresszor, összességében a jogszabályban előírt minimum feltételek szerintiek bekerülési 

költsége nem éri el a nettó 10. M. Ft-ot.  

 

Az előzőekben írtak alapján kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést elfogadni 

szíveskedjen. 

 



 

H A T Á R O Z A T I   J A V A S L A T  

 

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

1. 

Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy írjon ki pályázatot a fogorvosi alapellátási 

tevékenység ellátására,  

4. 

Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a pályázatok elbírálását a Humán Bizottság 

bevonásával végezze el, 

5. 

Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a pályázatok előzetes bírálatát követően terjessze a 

Képviselő-Testület elé a döntéshozatali javaslatot, valamint a fogorvossal megkötendő 

feladat-ellátási szerződés tervezetét, 

6. 

Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt, a határozat végrehajtásához szükséges minden 

egyéb feladat elvégzésére. 

 

Felelős: Tömöri Balázs polgármester és Dr. Horti István jegyző 

Határidő: folyamatos 

 


