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Tisztelt Képviselő-testület! 

Településünk háziorvosai (dr. Borók Levente, dr. Molnár Tibor, dr. Nagy Zsuzsa, dr. Székely 

Csaba Szilárd) a rendelési idejük módosításának kezdeményezését tartalmazó kérelemmel 

fordultak a képviselő-testülethez.  

 

Polgáron a három felnőtt háziorvos, kettő házi gyermekorvos és egy fogorvos részvételével 

praxisközösségi konzorcium jött létre. A konzorciumnak nem tagja dr. Molnár Tibor háziorvos. 

A praxisközösségekről szóló 53/2021.(II.09.) Kormányrendelet 3.§ (1) bekezdés c) pontja 

előírja a praxisközösségi konzorciumra vonatkozó kötelező rendelési idő betartását, mely 

szerint hetente legalább 20 óra, ezen belül legalább 4 óra prevenciós rendelési idő a kötelező az 

egyes körzetek számára. 

 

A módosítást továbbá az indokolja, hogy az Országos Mentőszolgálat által ellátott orvosi 

ügyelet 16.00 órakor kezdődik, és így szükséges ehhez igazítani a rendelési időt.  

 

A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM. 

rendelet 2. § (2) bekezdése szerint a háziorvos a folyamatos ellátás keretében hetente 

legkevesebb 15 órát, de munkanapokon legkevesebb 2 órát rendel. Mivel dr. Molnár Tibor 

háziorvos nem tagja a praxisközösségnek, így az ő rendelési idejét az ügyeleti rendhez igazítva 

szükséges szabályozni. 

 

Minden háziorvosi szolgálatnál módosítani kell az egészségügyi feladatellátási szerződés azon 

pontját, amely a rendelési időt tartalmazza. Így egyenkénti határozathozatal szükséges a négy 

praxis esetében.  

Kérem a képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslatok 

elfogadására.  

 

Polgár, 2022. július 19. 

 

      Tóth József 

               polgármester 

 

 



 

 

Határozati javaslat 

……./2022. (VII.28.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat a háziorvosok 

rendelési idő módosításának jóváhagyására” elnevezésű előterjesztést és dr. Borók Levente 

háziorvos kérelmét, mely kapcsán az alábbi döntést hozta: 

1./ Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. 

Borók Levente kérelmét támogatja, és 2022. augusztus 1. 

napjával hozzájárul a rendelési idő módosításához az alábbiak 

szerint: 

 

Hétfő      13.00-16.00 

-prevenciós rendelés  16.00-17.00 

 

Kedd          8.30-10.30 

      11.45-13.45 Folyás 

-prevenciós rendelés  10.30-11.30 

 

Szerda     13.00-16.00 

-prevenciós rendelés  16.00-17.00 

 

Csütörtök        8.30 – 11.30 

     11.45-12.45 Folyás 

 -prevenciós rendelés  12.45-13.45 

 

Péntek         8.30-12.00 (páros hét) 

Péntek     12.00-16.00 (páratlan hét) 

 

 

2./ Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy a feladatellátási szerződés 

módosításával kapcsolatos intézkedést tegye meg. 

 

Határidő. 2022. július 31. 

Felelős: polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Határozati javaslat 

……./2022. (VII.28.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat a háziorvosok 

rendelési idő módosításának jóváhagyására” elnevezésű előterjesztést és dr. Molnár Tibor 

háziorvos kérelmét, mely kapcsán az alábbi döntést hozta: 

1./ Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. 

Molnár Tibor kérelmét támogatja, és 2022. augusztus 1. napjával 

hozzájárul a rendelési idő módosításához az alábbiak szerint: 

 

Hétfő      13.00-16.00 

 

Kedd          8.00-11.30 

 

Szerda     13.00-16.00 

 

Csütörtök        8.00-11.30 

 

Péntek         8.00-12.00 (páros hét) 

Péntek     12.00-16.00 (páratlan hét) 

 

 

2./ Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy a feladatellátási szerződés 

módosításával kapcsolatos intézkedést tegye meg. 

 

Határidő. 2022. július 31. 

Felelős: polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Határozati javaslat 

……./2022. (VII.28.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat a háziorvosok 

rendelési idő módosításának jóváhagyására” elnevezésű előterjesztést és dr. Nagy Zsuzsa 

háziorvos kérelmét, mely kapcsán az alábbi döntést hozta: 

1./ Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Nagy 

Zsuzsa kérelmét támogatja, és 2022. augusztus 1. napjával 

hozzájárul a rendelési idő módosításához az alábbiak szerint: 

 

Hétfő        8.00-11.30 

-prevenciós rendelés  11.30-12.30 

 

Kedd        13.00-16.00 

-prevenciós rendelés  16.00-17.00 

 

Szerda       8.00-11.30 

-prevenciós rendelés  11.30-12.30 

 

Csütörtök        13.00-16.00 

 -prevenciós rendelés    16.00-17.00 

 

Péntek       12.00-16.00 (páros hét) 

Péntek       8.00-12.00 (páratlan hét) 

 

 

2./ Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy a feladatellátási szerződés 

módosításával kapcsolatos intézkedést tegye meg. 

 

Határidő. 2022. július 31. 

Felelős: polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Határozati javaslat 

……./2022. (VII.28.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat a háziorvosok 

rendelési idő módosításának jóváhagyására” elnevezésű előterjesztést és dr. Székely Csaba 

Szilárd háziorvos kérelmét, mely kapcsán az alábbi döntést hozta: 

1./ Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. 

Székely Csaba Szilárd kérelmét támogatja, és 2022. augusztus 1. 

napjával hozzájárul a rendelési idő módosításához az alábbiak 

szerint: 

 

Hétfő        8.00-11.30 

-prevenciós rendelés  11.30-12.30 

 

Kedd        13.00-16.00 

-prevenciós rendelés  16.00-17.00 

 

Szerda       8.00-11.30 

-prevenciós rendelés  11.30-12.30 

 

Csütörtök        13.00-16.00 

 -prevenciós rendelés    16.00-17.00 

 

Péntek       12.00-16.00 (páros hét) 

Péntek       8.00-12.00 (páratlan hét) 

 

 

2./ Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy a feladatellátási szerződés 

módosításával kapcsolatos intézkedést tegye meg. 

 

Határidő. 2022. július 31. 

Felelős: polgármester 

 

 

 

 

 

 

 


