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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 Dunaföldvár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a 24/2021.(VII.27.) KT határozattal 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 megszüntette. 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete már több esetben tárgyalt és folytatott 

egyeztetéseket az iskola-egészségügyi ellátás megoldásának lehetőségéről.  

 

Az egészségügyi ellátás biztosítása érdekében több egyeztetés történt.  

 

Az alábbi ajánlatok érkeztettek:  

 

1. A Dabomed Egészségügyi és Oktató Bt. (székhely: 6235 Bócsa, Rákóczi u. 32.) 

képviseletében Dr. Kokrehel Hajnalka (pecsétszám: 50869) a feladat elvégzését bruttó 

300.000.-Ft/hó megbízási díj ellenében vállalná. Ezt az ajánlatot a Képviselő-testület tárgyalta, 

a Bt. az ajánlatát fenntartotta.) 

2. A Gimnázium és Szakiskola iskola-egészségügyi ellátására egy dunaújvárosi ajánlat is 

érkezett, amely minimum havi 250.000.- Ft  megbízási díj igényt tartalmaz és 2021. október 

01-től tudná ellátni az iskola-egészségügyi feladatot. 

3. Dr. Czigler Csaba vállalkozó háziorvos részéről érkezett ajánlat szerint a megbízási díj 

igénye 6.000.-Ft./tanuló/év. 
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Dr. Czigler Csaba vállalkozó háziorvos (székhely: Paks, Hidegvölgy u. 35., orvosi pecsétszám: 45587) 

vállalja 2021. szeptember 01. napjától a Szekszárdi SZC Magyar László Szakképző Iskola és a 

Magyar László Gimnázium vonatkozásában az iskola-egészségügyi ellátást.  

 

Az egészségügyi tevékenységet megbízási szerződéssel 6.000.- Ft./tanuló/év megbízási díj ellenében 

(2020. szeptember 30-i állapot – tanuló létszám: Gimnázium 233 fő, Szakiskola 105 fő, összesen: 

338 fő x 6.000.- Ft. = 2.028.000.-Ft.). A 2021. évben a megbízási díj összegét év végén egy összegben 

kívánja felvenni, azt követően negyedévente kéri a díj kifizetését az általa benyújtott számla ellenében.   

 

Továbbá a DUNA PED-MED BT. (székhely: 2422 Mezőfalva, Kinizsi Pál u. 56., adószám: 

222889236-1-07) képviseletében Dr. Oláh Szilvia Klára házi gyermekorvos 2018. szeptember 01. 

napjától látja el a házi gyermekorvosi és iskola, óvodai egészségügyi szolgálatot a II. számú házi 

gyermekorvosi körzet tekintetében a I. számú házi gyermekorvosi körzet mellett helyettesítéssel. 

A házi gyermekorvosi és iskola, óvodai egészségügyi szolgálat (2020. szeptember 30-i állapot 

megközelítőleg 820 gyermek) biztosítását összesen havi bruttó 1.000.000.- Ft megbízási díjért végzi. 

 

Az Önkormányzat 2021. évben a II. körzet Gyermekorvosi finanszírozására átlagosan 1 208 786.- Ft 

finanszírozást kapott. 

 

A fentiekre tekintettel, valamint feladatellátás összetettségére és a megbízási díjak jelenlegi mértékére 

tekintettel javaslom a DUNA PED-MED BT. megbízási díjának módosítását a havi finanszírozási 

összegre.  

 

     

Kérem az előterjesztésben foglaltak megvitatását és a döntés meghozatalát. 

 

Dunaföldvár, 2021. augusztus 19. 

 

Horváth Zsolt sk. 

polgármester 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT  

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 

 

1. megbízza a Gimnázium és Szakiskola tekintetében az iskola-egészségügyi tevékenység 

helyettesítésével 2021. szeptember 01. napjától Dr. Czigler Csaba vállalkozó háziorvost 

(székhely: 7030 Paks, Hidegvölgy u. 35., pecsétszám: 45587).  

2. a feladatellátásáért Dr. Czigler Csaba vállalkozó háziorvos részére bruttó 6.000.- Ft/tanuló/év 

a megbízási díjat határoz meg, amelynek fedezetét a 2021. évi költségvetés dologi kiadása 

biztosítja. 

3. felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására, szükséges intézkedések, 

jognyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő:  folyamatos 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

Erről értesül:  

1. Dr. Czigler Csaba 

3. NEAK 

4. Adó és Pénzügyi Iroda 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 

 

1. a DUNA PED-MED BT-vel (székhely: 2422 Mezőfalva, Kinizsi Pál u. 56., adószám: 

222889236-1-07., képviseli: Dr. Oláh Szilvia Klára házi gyermekorvos) kötött, a II. számú 

házi gyermekorvosi körzet tekintetében a házi gyermekorvosi és iskola, óvodai egészségügyi 

szolgálat helyettesítésére vonatkozó megbízási szerződésben megállapított megbízási díj 2021. 

szeptember 01. napjától a havi finanszírozási összegben kerül meghatározásra.  

2. a megbízási díj fedezetét a 2021. évi költségvetés dologi kiadás előirányzat biztosítja.  

3. felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés módosítására az 1. pont figyelembe 

vételével.  

 

Határidő:  folyamatos 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

Erről értesül:  

1. DUNA PED-MED BT 

2. NEAK 

3. Adó és Pénzügyi Iroda 


