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Jászberény Város Polgármestere 
 

Előterjesztés 
házi gyermekorvosi körzet helyettesítésben történő ellátására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A jászberényi I. számú betöltetlen házi gyermekorvosi körzetben a Jászberény Városi Önkormányzat 
Képviselő-testületének (a továbbiakban: Képviselő-testület) ellátási érdekre tekintettel biztosított 
hozzájárulása alapján Dr. Szőnyi József – mint a Dr. Szőnyi és Társa Egészségügyi Betéti Társaság 
tagja – házi gyermekorvos – mint állandó helyettes személyesen látja el a házi gyermekorvosi és az 
iskolaorvosi feladatokat a 219/2016. (VII. 13.) képviselő-testületi határozat alapján 2016. október hó 
1. napjától 2017. március hó 31. napjáig, a 127/2017. (III. 8.) képviselő-testületi határozat szerint 
2017. április hó 1. napjától a praxis végleges betöltéséig, de legfeljebb e körzet – mint önálló körzet – 
megszüntetéséig a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által biztosított finanszírozási díj 
ellenében, melyet a Képviselő-testület havonta további bruttó 152.000.- Ft összegű önkormányzati 
támogatással egészíti ki az egy éven túli helyettesítés miatt csökkentett összegű területi, illetve fixdíj 
okán a 127/2017. (III. 8.) képviselő-testületi határozat 3. pontja alapján.  
A jászberényi gyermekek alapellátási feladatait területi ellátási kötelezettséggel végző házi 
gyermekorvosok 2017. február hó 20. napján kelt közös írásbeli nyilatkozatukban e körzet – mint 
önálló körzet – megszüntetésére, és a körzethez tartozó utcáknak az érintett szolgáltatók közötti 
felosztására nem tettek javaslatot. Az I. számú házi gyermekorvosi körzet ellátását úgy látják 
biztosítottnak, ha azt helyettesítésben továbbra is Dr. Szőnyi József – mint a Dr. Szőnyi és Társa 
Egészségügyi Betéti Társaság tagja – látja el a IV. számú házi gyermekorvosi körzet ellátása mellett. 
 
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 3. címe határozza meg az 
önkormányzat egészségügyi alapellátás körébe tartozó feladatait. E törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja 
szerint a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik a házi 
gyermekorvosi ellátásról, az 5. § (1) bekezdés e) pontja értelmében az iskola-egészségügyi ellátásról. 
Ezen kötelező feladatának az önkormányzat szakképzett gyermekorvossal, területi ellátási 
kötelezettséggel helyettesítésre kötendő ellátási szerződés útján tud eleget tenni. 
 
E helyettesített körzetben heti 15 órában történik az érintett gyermekek ellátása. A háziorvosi, házi 
gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 6. § (2) bekezdése 
szerint a házi gyermekorvos feladatait gyermekápoló vagy asszisztens igénybevételével végzi, akinek 
foglalkoztatásáról a Dr. Szőnyi és Társa Egészségügyi Betéti Társaságnak kell gondoskodnia. 
A helyettes házi gyermekorvos írásbeli nyilatkozatában jelezte, hogy 2021. január hó 1. napjától 
kezdődően az asszisztens munkabérét kötelezően emelni kellett. Ezen emelés pénzügyi fedezetét a 
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő finanszírozta a nem helyettesítésben ellátott körzetek 
esetében, de a betöltetlen körzetben a feladat ellátására szerződött egészségügyi szolgáltatónak kell a 
munkabér költségét fedeznie, jelen esetben a foglalkoztatott asszisztens bérkiegészítése bruttó 
183.400.- Ft. 
 
Az előterjesztő részben foglaltak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati 
javaslat – egyszerű többséggel történő – elfogadására. 
 
Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2021. (XI. 23.) határozata 
házi gyermekorvosi körzet helyettesítésben történő ellátásáról 
 
1. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. 
pontjában, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés 
a) és e) pontjaiban foglalt feladatkörében eljárva, ellátási érdekből továbbra is hozzájárul, hogy a 
jászberényi I. számú betöltetlen házi gyermekorvosi körzetben a praxis végleges betöltéséig, de 



legfeljebb e körzet – mint önálló körzet – megszüntetéséig állandó helyettesként Dr. Szőnyi József 
házi gyermekorvos – mint a Dr. Szőnyi és Társa Egészségügyi Betéti Társaság tagja – személyesen 
lássa el a házi gyermekorvosi, valamint az iskola- és ifjúság-egészségügyi feladatokat a Nemzeti 
Egészségbiztosítási Alapkezelő által biztosított finanszírozási díj ellenében, az egy éven túli 
helyettesítés miatt csökkentett összegű finanszírozási díj, valamint a foglalkoztatott asszisztens 
bérkiegészítésének kötelező emelésére tekintettel 2021. december hó 1. napjától kezdődően további 
havi bruttó 335.400.- Ft önkormányzati támogatás ellenében. 
 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Jászberény város polgármesterét a helyettesítésre vonatkozó 
ellátási szerződés 1. pontban foglaltaknak megfelelő módosítására, a módosított szerződés aláírására. 
 

Felelős: Budai Lóránt polgármester 
Határidő: 2021. november 30. 

 
3. A Képviselő-testület a helyettesítő gyermekorvost megillető, a Nemzeti Egészségbiztosítási 
Alapkezelő által biztosított finanszírozás összegét az egy éven túli helyettesítés miatt csökkentett 
összegű finanszírozási díj, valamint a foglalkoztatott asszisztens bérkiegészítésének kötelező 
emelésére tekintettel 2021. december hó 1. napjától kezdődően további havi bruttó 335.400.- Ft 
önkormányzati támogatással egészíti ki, melynek pénzügyi fedezetét a Jászberény Városi 
Önkormányzat 2021. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 2/2021. (II. 22.) 
önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt általános tartalék terhére biztosítja. 
 

Felelős: Kiss József osztályvezető 
Határidő: folyamatos 

 
Erről: 
1. Dr. Szőnyi József, 
2. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, 
3. PH Gazdasági Osztály, 
4. Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, 
5. Humán, Jogi és Közrendi Bizottság tagjai, 
6. Képviselő-testület valamennyi tagja, 
7. Irattár értesül. 
 
Jászberény, 2021. november 16. 
 
 
 
         Budai Lóránt s.k.  
           polgármester 
 
 
 



Tárgy: beadvány kiegészítése, módosítása 
 

Tisztelt Polgármester Úr! 
Tisztelt Humán Erőforrás Bizottság! 

 
A Polgármester úrral és munkatársaival május 19‐én történt megbeszélésünk, és június 

6‐án keltezett beadványom óta változások  történtek, melyekre  reagálni nem tudtam, mert 
válasz az említett beadványra csak november 11‐én érkezett.  
Valóban  a  kormányrendelet  nem  tette  lehetővé  a  praxisközösségbe  való  belépését  az 
önkormányzati tulajdonú, általam tartósan helyettesített I. számú gyermekkörzetnek, így 15 
óra maradt a rendelési idő. 

A  tartós  helyettesítésben  ellátott  körzetekben  viszont  nem  heti  15  óra  a  kötelező 
rendelési  idő, hanem csak 7,5 óra. Azért, hogy ebben a praxisban ne sérüljenek a betegek 
érdekei a többi praxishoz képest, így vállaltam, hogy a heti 7,5 óra helyett 15 órát rendelek és 
ehhez kértem az önkormányzat támogatását hat évvel ezelőtt, amit megkaptam (152 000 Ft‐
ot), mivel a NEAK 40 %‐kal csökkentett díjakkal számol, melyeket dr. Pap Magdolna kimutatása 
részletezett.  
2021 január elsejétől az asszisztensek bérét kötelezően emelni kellett, mely emelést a NEAK 
finanszírozta, kivéve az önkormányzati tulajdonú praxisokban. Az I. számú gyermekkörzetben 
dolgozó asszisztensnő esetében ez az összeg 183 400 Ft. 

Az  orvosok  kötelező  béremelésére  itt  most  ki  sem  térnék,  itt  ezt  nem  vesszük 
számításba. 
Az eredeti kérvényben nem szerepelt a  teljesítmény arányos díj 30 %‐os csökkentése sem, 
mely pl. a tárgyhónapot figyelembe véve 129 660 Ft‐al csökkenti a praxis bevételét. 
Még egyszer kiemelem, ezek a díjak illetnék meg a praxist a 15 órás rendelési idő esetén. 

Mivel  tudom,  hogy  az  önkormányzat  finanszírozási  szempontból  nincs  könnyű 
helyzetben ezért lemondanék a csökkentett teljesítmény arányos díj kompenzálásáról, csak az 
asszisztens bérkiegészítésére, azaz a 183 400 Ft‐ra szeretnék támogatást kérni. Így hat év után, 
továbbra is teljes rendelési időben tudunk az asszisztensemmel a betegek rendelkezésére állni 
az I. számú önkormányzati tulajdonú praxisban, illetve pontosabban 11 éve, ha beleszámoljuk 
az V. körzetben végzett helyettesítésünket is. 

 
 

   
Jászberény, 2021. 11. 14.                  Tisztelettel: 

Dr. Szőnyi József 
házi gyermekorvos 

megyei kollegiális vezető 
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