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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Tájékoztatom Önöket, hogy dr.Széman Mária házi gyermekorvos 2007. július 31-én levéllel 
fordult Tóth Mihály polgármesterhez, melyben bejelentette, hogy nyugdíjba kíván vonulni, 
ezért az önkormányzattal kötött, 2000. november 22-én kelt – házi gyermekorvosi szolgálat 
működtetésére szóló – megállapodást 2007. október 15-i hatállyal felmondja. 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy dr.Széman Mária bejelentését szíveskedjék tudomásul 
venni.  
 
Az elmúlt években kerületünkben a gyermeklétszám lecsökkent, ezért nem tartjuk 
indokoltnak 14 gyermekorvosi körzet további fenntartását. 
Javaslom a T. Képviselő-testületnek, hogy a továbbiakban 13 körzetben működtessünk házi 
gyermekorvosi szolgálatot. 
 
Dr.Széman Mária nyugdíjba vonulásával a Szent István út 219. sz. alatti rendelőben a 
rendelési idő napi 3 órára csökkent, és így az ott tovább működő dr.Báthori Éva házi 
gyermekorvos helyettesítése ellehetetlenült. Javaslom, hogy dr.Báthori Éva rendelését 
helyezzük át az Áruház tér 8. sz. alatti gyermekorvosi rendelőbe, a Szent István út 219. sz. 
alatti rendelőhöz kapcsolódó védőnői szolgálat pedig a Kossuth Lajos u. 99. sz. alatt 
kialakított korszerű védőnői tanácsadóba kerüljön elhelyezésre.  
Mindkét épület beruházási költség-ráfordítás nélkül alkalmas a feladatbővítés befogadására. 
 
A fenti szervezeti változásokkal összhangban a gyermekorvosokkal és a védőnőkkel 
egyeztetett körzethatár módosításokra teszek javaslatot. Javaslatom részleteit az 1. sz. 
mellékletben foglaltuk össze.  
 
Az egy gyermekorvosi praxis megszüntetésével az egy gyermekorvosra jutó kötelezően 
ellátandó átlagos gyermeklétszám 698-ról 752-re növekszik.  
 
A körzethatár-módosítási javaslatunknál az alábbi tényezőket vettük figyelembe: 
 

- A kötelezően ellátandó létszám kiegyenlítésénél elsősorban a kevesebb létszámmal 
rendelkező orvosok ellátási területe bővüljön. 

 
- Az adott körzet a tovább működő két gyermekorvosi rendelő vonzáskörzetébe 

essen. 
 
 
A fenti intézkedések a ténylegesen ellátott (kártyát leadó) betegek ellátására közvetlenül nem 
hatnak. A szabad orvosválasztás alapján a szülők annak a gyermekorvosnak adják le 
gyermekük biztosítását igazoló kártyáját, akivel megállapodnak. Ugyanakkor a T. Képviselő-
testület által megállapított körzethatáron belül működő praxis nem utasíthatja el a körzetébe 
tartozó gyermekek ellátását. 
 
Budapest, 2007. szeptember 5. 
 

Horváth Gyula 
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Határozati javaslatok: 
 
 

1. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi 
dr.Széman Mária házi gyermekorvos nyugdíjba vonulását, s egyben az 
önkormányzattal 2000. november 22-én kötött, házi gyermekorvosi körzet 
működtetésére létrejött megállapodás 2007. október 15-i hatállyal történő 
megszüntetését. 
 
Felelős: Tóth Mihály polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős: Viszkievicz Ferenc menedzserigazgató 
Határidő: 2007. október 15. 
 

A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata 
szükséges. 

 
 

2. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2007. október 15-
től 13 körzetben határozza meg a házi gyermekorvosok praxisszámát, egyben felkéri 
az illetékes alpolgármestert, hogy a körzetmódosításból kifolyólag a vonatkozó 
önkormányzati rendeletmódosítást terjessze a Képviselő-testület elé. 
 
Felelős: Tóth Mihály polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős: Viszkievicz Ferenc menedzserigazgató 
Határidő: 2007. október 15. 

 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata 
szükséges. 
 
 
3. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, 

hogy a Szent István út 219. sz. alatti rendelőből dr.Báthori Éva rendelése az Áruház tér 
8. sz. alatti gyermekrendelőbe, az ugyancsak a Szent István 219. sz. alatt működő 
védőnői szolgálat pedig a Kossuth Lajos u. 99. sz. alatti védőnői tanácsadóba kerüljön 
áthelyezésre.  

 
Felelős: Tóth Mihály polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős: Viszkievicz Ferenc menedzserigazgató 
Határidő: 2007. október 15. 

 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata 
szükséges. 
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1. számú melléklet 
 

M E L L É K L E T 
 

a „Javaslat a házi gyermekorvosi praxis megszüntetésével összefüggő 
döntésekre” 

című előterjesztéshez 
 
 
 
Az előterjesztés egyeztetve: Lombos Antal Szociális és Egészségügyi Ágazat ágazatvezetővel 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban megfogalmazott javaslatok az alábbiak: 
 

Az előterjesztéssel egyetértek. 
 
 
Budapest, 2007. szeptember 4. 
 
 
 

Lombos Antal sk.  
ágazatvezető 
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