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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 1. 

§ (1) bekezdése alapján az egészségügyi alapellátás biztosítja, hogy a beteg a lakóhelyén, 

illetve annak közelében választása alapján igénybe vehető, hosszú távú, személyes 

kapcsolaton alapuló, folyamatos egészségügyi ellátásban részesüljön, nemétől, korától és 

betegsége természetétől függetlenül.  

 

A Törvény 5. § (1) bekezdése értelmében a települési önkormányzat az egészségügyi 

alapellátás körében gondoskodik:  

a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, 

b) a fogorvosi alapellátásról, 

c) az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti 

ellátásról, 

d) a védőnői ellátásról, és 

e) az iskola-egészségügyi ellátásról. 

 

Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet (a továbbiakban: NM 

rendelet) 2. § (1) bekezdése szerint az iskola-egészségügyi ellátást valamennyi nevelési-

oktatási intézményre kiterjesztve kell intézményenként vagy több intézmény ellátásának 

közös biztosításával megszervezni. 

 

A fentiek alapján az iskola-egészségügyi ellátás megszervezése kötelező önkormányzati 

feladat, amelynek feltételeit az önkormányzat köteles biztosítani. 

 

A II. számú házi gyermekorvosi szolgálat és iskola-egészségügyi szolgálat ellátása 2018. 

szeptember 01. napjától Dunaföldvár Város Önkormányzatának feladata, mely szolgálatok 

ellátását Dunaföldvár Város Önkormányzata tartós helyettesítéssel látja el jelenleg is, mert a 

meghirdetett álláshelyre eddig nem volt jelentkező gyermekorvos. 

 

A házi gyermekorvosi és iskola-egészségügyi szolgálat helyettesítéssel történő ellátását – I. 

számú és II. számú házi gyermekorvosi körzet – Dr. Oláh Szilvia Klára házi gyermekorvos 

(pecsétszám: 58623) vállalta és látja el 2018. szeptember 01. napjától a 7020 Dunaföldvár, 

Gábor P. u. 2. szám alatti Egészségház Gyermekorvosi rendelőjében az általa elkészített 

rendelési idő szerint, a Védőnői tanácsadás helye változatlan 7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 

14. szám alatti Tanácsadó.  
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Dr. Oláh Szilvia házi gyermekorvos az iskola-egészségügyi szolgálat helyettesítését az Óvoda 

és Általános Iskola tekintetében vállalta a Szakiskola és Gimnázium esetében nem vállalta. 

 

A Szakiskola és Gimnázium iskola-egészségügyi szolgálat helyettesítés ellátását Dr. Stingli 

Erzsébet gyermekorvos, csecsemő-gyermekgyógyász szakképesítéssel vállalta (orvosi 

működési nyilvántartási száma M/18007). 

 

Dr. Stingli Erzsébet gyermekorvos 2021. július 15. napján írásban bejelentette, hogy az 

iskola-egészségügyi tevékenységét 2021. augusztus 31. napjáig kívánja ellátni, 2021. 

szeptember 01. napjától a megbízási szerződésen foglalt feladatokat a továbbiakban nem 

vállalja.  

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata és Dr. Stingli Erzsébet gyermekorvos között fennálló 

megbízási szerződés az iskola-egészségügyi ellátásra 2021. augusztus 31. nappal megszűnik, 

valamint az I. és II. számú házi gyermekorvosi szolgálat esetében  

 

Dr. Oláh Szilvia Klára házi gyermekorvos eseti helyettesítését sem vállalja. 

 

Dr. Jancsó Erzsébet, aki az I. számú házi gyermekorvosi és II. számú házi gyermekorvosi 

körzet esetében vállalta Dr. Oláh Szilvia Klára házi gyermekorvos eseti helyettesítését 

elköltözött Dunaföldvárról, a továbbiakban a helyettesítésben nem vesz részt. 

 

Az NM rendelet 3. § (1) bekezdése értelmében iskolaorvosi feladatokat – lehetőség szerint 

iskola egészségtan és ifjúságvédelem szakvizsgával is rendelkező – háziorvosi, belgyógyász 

vagy csecsemő-gyermekgyógyász orvos láthat el. Szakmunkásképző iskolában, 

szakiskolában és szakközépiskolában tanuló 14 éven felüliek esetében üzemorvosi 

szakorvosi képesítéssel rendelkező orvos is elláthatja az iskolaorvosi feladatokat.  

 

A Szakiskola és Gimnázium iskola egészségügyi szolgálat helyettesítés ellátása 

vonatkozásában egyeztetések folynak.  

     
Kérem az előterjesztésben foglaltak megvitatását és a döntések meghozatalát. 

 

Dunaföldvár, 2021. július 21. 

 

 

Horváth Zsolt sk. 

polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 
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Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy  

1. 2021. augusztus 31. napjával dr. Stingli Erzsébet gyermekorvossal – kérelmére - a 

Gimnázium és Szakiskola iskola-egészségügyi ellátása tárgyában 2018. július 25. 

napján megkötött, egészségügyi tevékenység végzésére vonatkozó megbízási 

szerződést megszünteti, valamint  

2. tudomásul veszi, hogy az I. és II. számú házi gyermekorvosi szolgálat esetében a 

helyettesítést, valamint az iskola-egészségügyi ellátásban történő helyettesítést dr. 

Stingli Erzsébet gyermekorvos és dr. Jancsó Erzsébet gyermekorvos (aki a körzet eseti 

helyettesítésében vett részt) sem vállalta. 

3. megbízza a Gimnázium és Szakiskola tekintetében az iskola-egészségügyi 

tevékenység helyettesítésével 2021. szeptember 01. napjától 

………………………………..-t. 

4. felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés megkötésére, a szükséges 

nyilatkozat, jognyilatkozat, valamint intézkedés megtételére. 

 

 

Határidő:  folyamatos 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

Erről értesül:  

1. dr. Stingli Erzsébet gyermekorvos 

2. ……. 

3. NEAK 

4. Adó és Pénzügyi Iroda 


