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Iktatószám: SZ  /378 / 6/ 2011 
 

E L İ T E R J E S Z T É S 
 

Javaslat az iskola-orvosi feladatok ellátására vonatkozó szerzıdések felülvizsgálatára 
 

A  települési  önkormányzatok  egészségügyi  alapellátási feladatát az egészségügyrıl szóló 1997. évi 
CLIV. törvény 152. §-a szabályozza, mely magában foglalja az iskola-egészségügyi ellátás biztosítását 
is. Az iskola-egészségügyi ellátás iskolaorvos és védını együttes szolgáltatásából áll.  
 

A 3-18 éves korosztály megelızı jellegő iskola-egészségügyi orvosi ellátásban való rendszeres 
részvételét az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26 /1997. (IX. 3.) NM rendelet tartalmazza, a  
feladatok ellátásának  finanszírozási feltételeit pedig az egészségügyi szolgáltatások 
Egészségbiztosítási Alapból történı finanszírozásának részletes szabályairól szóló  43/1999. (III. 3.) 
Korm. rendelet szabályozza. 
Fenti  jogszabályok értelmében a települési önkormányzatoknak az iskola-egészségügyi ellátást 
valamennyi nevelési-oktatási intézményre kiterjesztve kell intézményenként vagy több intézmény 
ellátásának közös biztosításával megszervezni. 
 

Pécel Város Önkormányzata által fenntartott óvodákban, általános iskolákban és középiskolákban az 
iskola-egészségügyi ellátás teljes körően biztosított. Az  egészségbiztosítási pénztár  a  nevelési-
oktatási  intézményben  elhelyezett, illetve  tanulók  létszáma alapján havonta 40,- Ft/fı összegő díjat 
utal önkormányzatunk felé, melyet  100 %-ban megkapnak  a feladatot  ellátó  orvosok.  
  
Az elmúlt években kialakult gyakorlat szerint jelenleg az  iskolaorvosi feladatokat három orvos (két 
gyermekorvos, illetve egy háziorvos /belgyógyász szakvizsgával/ rendelkezı orvos)  látja el  
részmunkaidıben.  
Az elmúlt években pénzügyi megfontolásból sor került a város közoktatási intézményei közül az 
óvodák és a bölcsıde összevonására, a közelmúltban pedig a képviselı-testület az oktatási- nevelési  
intézményei összevonásáról határozott.   
Idıszerőnek  tőnik, hogy a feladatellátás illeszkedjen az összevonásokhoz.  
 
Fentiekre tekintettel , illetve  figyelemmel arra, hogy a tevékenység végzésével kapcsolatos 
szerzıdések hiányosak javaslom a  tevékenységre irányuló szerzıdések felülvizsgálatát, szükség 
szerinti módosítását.   
 
Kérem a Tisztelet Képviselı-testületet, hogy az elıterjesztésben írtakat megtárgyalni és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek  
 

Határozati javaslat: 
 

Pécel Város  Önkormányzat Képviselı-testülete az intézmény-összevonásokra tekintettel felkéri a 
polgármestert , hogy vizsgálja felül az iskolaorvosi feladatok ellátására vonatkozó szerzıdéseket , 
készítse elı a szerzıdések  módosítást  és terjessze elı a képviselı –testület elé a júniusi rendes ülésre. 
.  
 
Határidı: 2011. 06. 30.                  
Felelıs:  Polgármester,Jegyzı                                                                    Szöllısi Ferenc  
                                                                                                                     polgármester   
 
A  határozati javaslat   elfogadásához  az    SzMSz   37. §   értelmében  egyszerő  szavazattöbbség szükséges.  
 
Az elıterjesztés készítette: D. Nagyné Turjányi Adrienn, gyámügyi elıadó  
 
SZMSZ-nek  való megfelelıség szempontjából   ellenırizte: Jeney Erzsébet  

 
Az elıterjesztésben foglaltakkal szemben kifogást nem emelek:   dr. Csizmadia Julianna ,                                                                                                               
                       címzetes fıjegyzı 


