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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

- a Képviselő-testülethez – 

 

A Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ járóbeteg 

szakellátásával kapcsolatos döntésekről 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A TISZEK intézményvezetője az előterjesztés mellékleteként csatolt levelében azzal a 

kérelemmel fordult a testülethez, hogy járuljon hozzá a járóbeteg szakellátás telephely 

módosításához és a járóbeteg szakellátás kapacitás átcsoportosításhoz. 

 

1.) A telephely módosítás a Tiszalökre kihelyezett belgyógyászat szakrendelésre vonatkozik, 

ami a módosítás következtében visszakerülne a városba. A módosítás indoka a szakrendelés 

ellenőrizhetősége és racionális működtetése. 

 

A Képviselő-testület 109/2010. (V.27.) Kt. sz. határozatával hagyta jóvá az akkor még 

kistérség keretein belül működő intézmény belgyógyászati rendelését Tiszalökön heti 4 

órában. Ezen testületi felhatalmazás alapján a TISZEK biztosítja a szakorvost, az 

asszisztenciát és ennek költségeit a tiszavasvári és tiszalöki szakrendelésen is.  

 

A tiszalöki belgyógyászati szakrendelés városunkba történő visszakerülését támogatom, mivel 

engedéllyel a TISZEK rendelkezik és a költségeket is az intézmény állja. A 2010-es döntés 

meghozatalát a Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 6. szám alatti szakrendelő tehermentesítése 

indokolta, vagyis az, hogy az intézmény ellátási területén akinek a lakóhelye közelebb van 

Tiszalökhöz oda menjen szakrendelésre. Időközben a tiszalöki belgyógyászati leterheltség 

tekintetében jelentős csökkenés következett be. Az intézményvezető tájékoztatása alapján a 

heti 4 órában mindösszesen 8 beteg került ellátásra, miközben városunkban lenne igény az 

óraszám növelésére akár más szakrendelésre vonatkozóan is. 

 

Fentiek miatt javaslom, hogy kezdeményezzük az intézmény működési engedélyének 

módosítását a heti 4 belgyógyászati szakóra tekintetében. Az óraszám visszakerülését 

követően javaslom kerüljön megvizsgálásra, hogy a heti 4 óra maradjon a belgyógyászaton 

avagy más szakrendelésen (pl.: szemészet ) indokolt emelni az óraszámot.  

 

2.) Az intézményvezető másik kérelme a kapacitás átcsoportosítás, mely a fogászati röntgen 

óraszámának csökkentésérére irányul. A heti 17 óraszámot kéri heti 5 órára csökkenteni, 

melynek indoka az, hogy a betegforgalom adatai nem igénylik a heti 17 órát. A fennmaradó 

12 órát álláspontja szerint a röntgendiagnosztikára célszerű átcsoportosítani, ugyanis a hasi uh 

vizsgálaton több mint 2 hónap a várakozási idő.  

 



Megalapozott döntés meghozatala érdekében javaslom a képviselő-testületnek kérje fel az 

intézmény vezetőjét, hogy készítsen tájékoztatást a fogászati röntgen kihasználásának 

optimalizálása érdekében. Tájékoztatása terjedjen ki az alábbiakra: 

 a fogröntgen betegforgalmi adatai, 

 javaslat a heti 5 óraszám időpontjára vonatkozóan, 

 a fogröntgent végző munkavállaló milyen feladatot fog ellátni a „felszabadult” 

munkaidőben, 

 a 12 óraszám röntgendiagnosztikára történő átcsoportosítás várható eredménye, 

 milyen egyéb lehetőségei vannak a röntgen működésére vonatkozóan és ennek a 

költségei (pl.: röntgengéppel rendelkező helyi fogorvos látná el a feladatot) 

 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozat-tervezeteket 

elfogadni szíveskedjen. 

 

 

Tiszavasvári, 2014. május 23. 

 

 

Dr. Fülöp Erik 

 polgármester 



Az előterjesztés melléklete 

 
 

 

 

 



 

 
 



Határozat-tervezet 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

…/2014. (V.29.) Kt. számú 

határozata 

 

A Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központja 

működési engedélyének módosításáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszavasvári Szociális-, 

Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központja, mint szociális és gyermekjóléti 

intézmény működési engedélyének módosításáról az alábbi döntést hozza:  

 

 

1. Kezdeményezi a Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató 

Központ által a Tiszalök, Kossuth u. 70. szám alatt heti 4 órában működő belgyógyászati 

szakrendelésnek a Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 6. szám alatti telephelyre történő áthelyezését. 

 

2. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a TISZEK intézményvezetőjét és 

Tiszalök Város Önkormányzatát. 

 

 

Határidő: azonnal      Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 

 

 

3. Felkéri az intézményvezetőt, hogy a működési engedély módosításához szükséges 

dokumentumokat készítse elő és küldje meg a fenntartó részére. 

 

Határidő: 2014. június 30.     Felelős: TISZEK intézményvezetője 

 

 

4. Felkéri a polgármestert, hogy a működési engedély iránti kérelmet nyújtsa be az 

engedélyező hatóság részére. 

 

Határidő: esedékességkor     Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 

 



Határozat-tervezet 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

…/2014. (V.29.) Kt. számú 

Határozata 

 

A járóbeteg szakellátás fogászati röntgen óraszámának megvizsgálásáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozza: 

 

1.) Felkéri a Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ 

vezetőjét, hogy készítsen tájékoztatást a fogászati röntgen kihasználásának optimalizálása 

érdekében. Tájékoztatása többek között terjedjen ki az alábbiakra: 

 a fogröntgen betegforgalmi adatai, 

 javaslat a heti 5 óraszám időpontjára vonatkozóan, 

 a fogröntgent végző munkavállaló milyen feladatot fog ellátni a „felszabadult” 

munkaidőben, 

 a 12 óraszám röntgendiagnosztikára történő átcsoportosítás várható eredménye, 

 milyen egyéb lehetőségei vannak a röntgen működésére vonatkozóan és ennek a 

költségei (pl.: röntgengéppel rendelkező helyi fogorvos látná el a feladatot) 

 

Határidő: 2014. június 30.    Felelős: TISZEK intézményvezetője 

 

 

2.) Felkéri a polgármestert, hogy 

- a döntésről tájékoztassa az intézmény vezetőjét, 

- az intézményvezető által készített tájékoztatót terjessze a testület elé. 

 

 

Határidő: azonnal, illetve esedékességkor  Felelős: polgármester 

 


