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I. fejezet: Bevezetés
Egy társadalmat - köztük annak kisebb egységét, egy települést - minősít sok egyéb tényező
mellett az ott élő emberek közérzete, és a közérzetet döntően befolyásoló egészségügyi
állapot.
Magyarország Alaptörvénye Szabadság és felelősség fejezet XX. cikk értelmében:
„(1) Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez.
(2) Az (1) bekezdés szerinti jog érvényesülését Magyarország genetikailag módosított
élőlényektől mentes mezőgazdasággal, az egészséges élelmiszerekhez és az ivóvízhez való
hozzáférés biztosításával, a munkavédelem és az egészségügyi ellátás megszervezésével, a
sportolás és a rendszeres testedzés támogatásával, valamint a környezet védelmének
biztosításával segíti elő.”
Az emberi egészség az ember testi, lelki állapotának és szociális helyzetének egyensúlya. Az
egyik legfontosabb emberi érték, olyan erőforrás, amely nélkül a társadalom gazdasági
alapjának fejlődése, növekedése megtorpanhat, az egyén pedig nem élhet teljes életet.
A lakosság egészségügyi állapotának alakulásában az egészségügyi intézményrendszer
felelőssége nem elhanyagolható. Ezért az egészségügyi intézményrendszert alkalmassá kell
tenni arra, hogy a leghatékonyabban szolgálja a lakosság egészségi állapotának javítását,
megőrzését.
Pilis Város Önkormányzata - valamint jogelődje, Pilis Nagyközség Önkormányzata - az
egészségügy súlyának megfelelően kezelte ezen ágazat fontosabb kérdéseit és a hozzá tartozó
szempontokat. Felelős és elkötelezett, lakossága egészségügyi állapotának és az egészségügyi
ellátás szakmai feltételeinek és színvonalának javításában.
A Képviselő-testület a Szociális és Egészségügyi Bizottsága útján - az egyes szervek éves
munkatervének megfelelően - tájékoztatók, beszámolók formájában rendre áttekinti az
egészségügyi ágazatba sorolt, és általa fenntartott intézmény, illetőleg szolgáltatások
működését.
A települési önkormányzat a tárgyévi költségvetésének jelentős részét fordítja az
egészségügyi intézmény működési feltételeinek biztosítására, - kötelezően és önként vállalt
egészségügyi feladatainak megvalósítására.
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Az Egészségügyi Szolgáltatás-tervezési Koncepció (a továbbiakban: Koncepció)
elfogadásának célja, hogy
a) egyrészt, a jelen helyzetből kiindulva meghatározza az egészségügy fejlesztésének főbb
irányait,
b) koordinálja az egészségügyi feladat ellátását, illetőleg
c) lehetőségeihez mérten csökkentse a felesleges kiadásokat, koncentrálva a költségtakarékos
feladatellátásra a minőségi betegellátás szem előtt tartásával.
Ugyanakkor a jelen Koncepció előkészítését és összeállítását indokolja az a tény illetve
körülmény, hogy Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2008. év november
hó 26. napján meghozott 322/2008. (XI.26.) sz. önkormányzati határozatával elfogadott Pilis
Város Önkormányzatának Egészségügyi Szolgáltatás- tervezési Koncepciójában
megfogalmazott alapelvek és célok tartalmi felülvizsgálata időszerűvé vált.

II. fejezet: Pilis Város lakosság számának alakulása, szociális - egészségügyi
jellemzői, helyzetképe
Lakosságszám alakulása:
Pilis Város népessége 2004. év óta kis mértékben emelkedett.
A népességstatisztikai adatok szerint 2006. január 1-én Pilis Város lakossága: 11.498 fő volt
A 2006. évi lakosságszámon belül a 0-18 éves korosztály száma: 2.608 fő (az össznépesség
22,6%-a), a 60 éven felülieké 1.993 fő (az össznépesség:17,3%-a). A potenciálisan tevékeny,
tehát kereső lakosság száma: 6.897 fő (az össznépesség: 59,9%-a).
A népességstatisztikai adatok szerint 2007. január 1-én Pilis Város lakossága: 11.551 fő volt
A 2007. évi lakosságszámon belül a 0-18 éves korosztály száma:2.575 fő (az össznépesség
22,3%-a), a 60 éven felülieké 1.996 fő (az össznépesség:17,2%-a). A potenciálisan tevékeny,
tehát kereső lakosság száma: 6.980 fő (az össznépesség: 66,4%-a).
A népességstatisztikai adatok szerint 2008. január 1-én Pilis Város lakossága: 11.704 fő volt.
A 2008. évi lakosságszámon belül a 0-18 éves korosztály száma:2.582 fő (az össznépesség
22%-a), a 60 éven felülieké 2.029 fő (az össznépesség:17,3%-a). A potenciálisan tevékeny,
tehát kereső lakosság száma: 7.093 fő (az össznépesség: 60,6%-a).
A népességstatisztikai adatok szerint 2009. január 1-én Pilis Város lakossága: 11.557 fő volt.
A 2009. évi lakosságszámon belül a 0-18 éves korosztály száma: 2.500 fő (az össznépesség
23%-a), a 60 éven felülieké 2.058 fő (az össznépesség:17,8%-a). A potenciálisan tevékeny,
tehát kereső lakosság száma: 6.999 fő (az össznépesség: 60,5%-a).
A népességstatisztikai adatok szerint 2010. január 1-én Pilis Város lakossága: 11.640 fő volt.
A 2010. évi lakosságszámon belül a 0-18 éves korosztály száma: 2.503 fő (az össznépesség
21,4%-a), a 60 éven felülieké 2.120 fő (az össznépesség:18,2%-a). A potenciálisan tevékeny,
tehát kereső lakosság száma: 7.017 fő (az össznépesség: 60,3%-a).
A népességstatisztikai adatok szerint 2011. január 1-én Pilis Város lakossága: 11.614 fő volt.
A 2011. évi lakosságszámon belül a 0-18 éves korosztály száma: 2.482 fő (az össznépesség
21,4%-a), a 60 éven felülieké 2.158 fő (az össznépesség:18,6%-a). A potenciálisan tevékeny,
tehát kereső lakosság száma: 6.974 fő (az össznépesség: 60,1%-a).
A népességstatisztikai adatok szerint 2012. január 1-én Pilis Város lakossága: 11.638 fő volt.
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A 2012. évi lakosságszámon belül a 0-18 éves korosztály száma: 2.438 fő (az össznépesség
20,9%-a), a 60 éven felülieké 2.220 fő (az össznépesség:19%-a). A potenciálisan tevékeny,
tehát kereső lakosság száma: 6980 fő (az össznépesség: 60%-a).
A 2014. decemberi adatok 0-18 éves korosztály száma: 2363 fő, 18-60 éves korosztály 7210
fő, 60 év felettiek száma: 2483 fő, az össz népesség szám: 12.056 fő.
Település szociális jellemzői:
A településen élő viszonylag idős lakosság egyre inkább elszegényedik, a külterületekre
beköltözők jelentős része is a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok létszámát növeli.
A regisztrált munkanélküliek aránya 2008. évben 2,6 % körül alakul. A regisztrált
munkanélküliek száma a Munkaügyi Központ Monori Kirendeltsége által szolgáltatott adatok
alapján (2009. évben: 445 fő, 2010. évben: 602 fő), - folyamatos emelkedést mutat. Az
Önkormányzat a nem regisztrált munkanélküliekről adatokkal nem rendelkezik, de a
tapasztalatok alapján, leginkább alkalmi munkavégzésből, segélyekből tartják fenn magukat.
A legnagyobb a munkanélküliség a 18-55 év közötti nők esetében, míg 56 év felett ez az
arány a férfiak javára fordul. A munkanélküliek aránya a szakképzetlenek között a
legnagyobb. A Munkaügyi Központ adatai alapján, a regisztrált munkanélküliek száma a
korábbi évekhez képest jelentős növekedést mutat.
A felnőttek 10%-a kapott már valamilyen segélyt az önkormányzattól, a tapasztalatok szerint
egyre többen szeretnének havonta valamilyen anyagi segítséget kapni. A lakosság mind
nagyobb részének van közmű díjhátraléka, jelentős hányaduk fizetési gondokkal küzd.
A magányosan, egyedül élő (kisnyugdíjas, illetve munkanélküli) személyek különösen
kiszolgáltatottak a pénzromlás, az alapvető élelmiszerek, gyógyszerek, energiaárak
emelkedésével szemben.
Ma már olyan családok is megélhetési gondokkal küzdenek, akik ugyan nem veszítették el
munkahelyüket, - de jövedelmük nem képes lépést tartani az árszínvonal emelkedésével.
Az Önkormányzat képviselő-testülete és bizottságai üléseinek napirendjén egyre gyakoribbak
a szociális gondok, - a Polgármesteri Hivatal ügyfél-és ügyiratforgalmának egyre nagyobb
hányada szociális ügyekben keletkezik.
Település egészségügyi helyzetképe:
Ma már közhelynek számít, miszerint tágabb értelemben hazánkban, szűkebb értelemben
pedig településünkön a lakosság egészségügyi állapota évtizedek óta kedvezőtlenül alakul.
A születések száma alacsony, a lakosság halandósága - különösen a 45-60 éves férfiak
körében - magas, az egészségügyi ellátó rendszer működése és finanszírozása, valamint a
betegellátás színvonala egyaránt súlyos problémákkal terhelt.
Elmondható, hogy a lakosság keveset törődik egészségével, keveset mozog, helytelenül
táplálkozik, magas a dohányosok és az alkoholfogyasztók aránya és sajnos lehetne még
folytatni a felsorolást. Az idős lakosság a csökkenő létszámú társadalom egyre növekvő
rétegét képezi.
Időskorú népességre legjellemzőbbek a szív-és érrendszeri (magas vérnyomás), agyikeringési, anyagcsere, daganatos, illetőleg az obstruktív tüdő megbetegedések.
A magyar társadalomban a magas vérnyomás gyakorissága kiemelkedően magas, a lakosság
jelentős százaléka szenved ebben a gyakran komoly szövődményekkel járó betegségben.
A szívbetegségek a halálozások meghatározó részét képezik, a betegség már fiatal korban is
jelentkezhet.
Társadalmi és települési szinten is, jelentősnek mondható a felismert és kezelt
cukorbetegségek száma is, amely az életkor előre haladtával számottevően növekszik, a
betegség határozott életmódváltást igényel (diéta, mozgás), - az ennek hiányában fellépő
szövődmények jelentős terhet jelentenek, mind a betegnek, mind az egészségügynek egyaránt.
Középkorú népességre legjellemzőbb a mozgásszervi/reumatológiai megbetegedések.
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A mozgásszervi betegségek jelentőségét az okozza, hogy a panaszok nagymértékben
korlátozhatják a megszokott életvitelt, a munkavégzést és olykor akadályai az önellátásnak.
Ennek következtében nem ritka, hogy ez a betegségcsoport oka a keresőképtelenség
kialakulásának, ezért a megelőzés, illetve a betegségi állapot karbantartása kiemelkedően
fontos feladat.
Emellett mindezen korosztályra, illetőleg fiatal felnőttekre - a településen is - jellemző a
teljesítményorientált, illetőleg megváltozott életvitellel járó stresszes környezet, a depressziós
közeg, valamint az allergiás (légúti) megbetegedések és ehhez kapcsolódó szövődmények (téli
időszakban főként az influenzás megbetegedések).
Elmondható, hogy a lakosság részéről igény van mind a költségtérítéses (pl: érvizsgálati
szűrés), mind az ingyenes (tüdő, prosztata, csontritkulás) szűrővizsgálatok iránt.
A gyermekkorú népességre legjellemzőbb megbetegedések: középfülgyulladás, megfázás,
torok, arcüreggyulladás, lázás állapot.
A hátrányos helyzetű gyermekeknél elmondható egyrészt, hogy gyakoribbak a fent említett
megbetegedések, másrészt viszont a szülők gyermeküket nehezebben viszik orvoshoz, inkább
hagyatkoznak az ún. népi gyógymód eszközeire.

III. fejezet: Pilis Város egészségügyi feladat ellátási kötelezettsége
Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. CLXXXXIX tv. 13. § 4. pontja alapján „A helyi közügyek, valamint a helyben
biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: 4.
pont: egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások.”
A 2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról 5. § (1) 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.
(2) Az alapellátás nyújtását érintő jogviszony megváltoztatásáról szóló döntésének
meghozatala során a települési önkormányzat kikéri az alapellátást végző orvos, illetve
védőnő véleményét.
Az Önkormányzat a lakosság jobb ellátása érdekében a jelen Koncepcióban meghatározott
feladatain túl, önként vállalt feladatként a járóbeteg ellátás keretében:
a.) vérvételi lehetőséget (minilabort),
b.) fizikoterápiás kezeléseket biztosít a lakosság számára.
Az Önkormányzat fent említett egészségügyi alapellátás gyógyító-megelőző feladatait, önként
vállalt szakellátásokat, az egészségügyi alap- és szakellátások 2010. december hónaptól
kezdődő átköltözésével az újonnan épült Pilisi Egészségházban (2721 Pilis, Szent István park
1.) biztosítja Pilis Város lakosságának.
Pilis Város Önkormányzata 2008. december hó 17-e napján haszonélvezeti és használati jog
alapítására vonatkozó előszerződést és együttműködési megállapodást kötött a Szirt Invest
Kft-vel (székhely: 1163 Budapest, Ballada u. 13.) mint projekt-alapítóval, valamint a Pilis
Egészségház Ingatlanfejlesztő Kft-vel (székhely: 1163 Budapest, Ballada u. 13.) mint a Pilisi
Egészségház projekt létrehozására alapított projekt céggel, a Pilis Város ingatlannyilvántartásban 2841 hrsz. alatt felvett (telekalakítás előtti) belterületi ingatlanból
kiszabályozásra került, természetben Pilis Szent István park u. 1. sz. alatt fekvő ingatlanon
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(helyrajzi szám: 2841/4 hrsz.) tervezett orvosi rendelő (a továbbiakban: Egészségház)
tervezésére, kivitelezésére, az egészségház működtetésére és karbantartására vonatkozólag.
A felek az egészségház és a hozzá kapcsolódó földrészleten – társasházzá történő átalakítását
követően – Pilis Város Önkormányzata javára, a Polgári Törvénykönyv, valamint az ingatlannyilvántartásról szóló törvény végrehajtására kiadott FVM rendelet alapján, az ingatlannyilvántartásba bejegyzetten (a gyógyszertár és a hozzátartozó helyiségek albetéte
kivételével) haszonélvezeti jogot alapítottak, oly módon, hogy az Önkormányzat jogosult a
részére alapított és az ingatlan-nyilvántartásba haszonélvezet jogánál fogva a haszonélvezettel
terhelt albetéteket hasznosítani.
A Beruházó együttműködési megállapodás alapján az Önkormányzattól megvásárolta a Pilis
Város ingatlan-nyilvántartásban 2841/4. hrsz. alatt felvett, 1867 m2 alapterületű, „kivett,
beépítetlen terület” megjelölésű, természetben 2721 Pilis, Szent István park 1. sz. alatt
található ingatlant, amelyen az együttműködési megállapodásnak megfelelően egészségházat
létesített. A Beruházó az épület társasházzá alakítását előkészítette, amelynek ingatlannyilvántartási bejegyzésére, a jogerős használatbavételi engedély kiadását követően került sor.
Az Önkormányzat és a Pilisi Egészségház Ingatlanfejlesztő Kft üzemeltetési szerződést
kötöttek. Az Önkormányzat haszonélvezetébe adott albetétekben egészségügyi szolgáltatókat
helyeztek el a korábbi együttműködési megállapodásnak megfelelően. Az Önkormányzat
ezáltal folyamatosan biztosítja az egészségházban az egészségügyi alapellátás működését.
A Koncepció részeként, a jelen fejezetben mutatjuk be a települési önkormányzat által
biztosított egészségügyi alap- és szakellátásokat.

A települési önkormányzat által biztosított egészségügyi alapellátások:
Háziorvosi szolgálat:
A felnőtt háziorvosi tevékenységet 4 fő felnőtt háziorvos látja el.
Az Önkormányzat a pilisi 1. sz, 2. sz., valamint 3. sz. felnőtt háziorvosi körzetek esetében az
orvosok és az Önkormányzat között létrejött ellátási-vállalkozási szerződés alapján biztosítja
a lakosság számára a felnőtt háziorvosi szolgáltatást. Az Önkormányzat a pilisi, 4. sz. felnőtt
háziorvosi körzet esetében szerződést kötött az Országos Alapellátási Intézettel (székhely:
1135 Budapest, Jász u. 84-88.) ún. helyettesítő háziorvosi szolgálat ellátásra. 2011.03.01.
napjától folyamatosan dr. Labancz Anita látja el a háziorvosi körzetet. (2015. március 1-től
Dr. Pakucs Mónika Blanka helyettesíti a szülési szabadságon lévő doktornőt)
A Megyei Egészségbiztosítási Pénztárral a háziorvosi szolgálat finanszírozására a lakosok
igazolt számának figyelembevételével jelenleg három háziorvos köt finanszírozási szerződést.
Az Önkormányzat alapvetően a pilisi 4. sz. felnőtt háziorvosi körzet működtetésének
személyi (asszisztens), tárgyi feltételeit biztosítja, figyelemmel arra, hogy az Önkormányzat
ezen feladata ellátásáról közvetlenül gondoskodik.
Ugyancsak rögzíthető, hogy a felnőtt háziorvosok képesítése a központi jogszabályi
előírásoknak megfelelő, míg a felnőtt háziorvosokkal szerződéses munkaviszonyban álló
asszisztensek képesítése is megfelelő.
Ezen a területen is jelentkezik – az adott szakmához, szakmacsoporthoz illeszkedő – a
felnőtt korú ún. kredit rendszerű továbbképzés, melyen a település felnőtt háziorvosai
rendszeresen részt vesznek.
A Pilisi Egészségházba történő átköltözés és a társasház jogintézményére tekintettel, a
területi ellátási, feladat ellátási kötelezettséggel terhelten működő egészségügyi
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vállalkozások a települési önkormányzattal 2010. december hónapjától kezdődően új
szerződéseket kötöttek:
- ellátási szerződés felnőtt háziorvosi tevékenység vállalkozási formában történő ellátására,
- üzemeltetési megállapodást.
A Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete több alkalommal informálisan, elvi
állásfoglalásaiban, a felnőtt háziorvosi, és a házi gyermekorvosi ellátás működtetése
formájában rögzítette: kívánatosnak tartja ezen egészségügyi ellátások vállalkozási
formában történő, folyamatos és biztonságos ellátását, működtetését.
Ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a
felnőtt háziorvosi feladat ellátáshoz kapcsolódóan - nyilvánítsa ki: a Koncepció
érvényességének időtartama alatt, a települési önkormányzatnak az egészségügyi
alapellátást nyújtó vállalkozásokkal fennálló szerződéses kapcsolataiból, szerződéses
jogviszonyaiból, valamint az egészségügyi alapellátást érintő központi jogszabályi
változásból adódó pénzügyi terhek fedezetét az önkormányzat tárgyévi költségvetése terhére
fedezi, viseli.
Koncepció részeként állásfoglalást igénylő kérdés, az, hogy a települési önkormányzat
készítsen elő és szervezzen-e (alakítson ki) egy új, ötödik felnőtt háziorvosi körzetet, a
lakosság igényeinek jobb kiszolgálására vonatkozólag.
A jelen Koncepció érvényességének tervezett időtartama alatt, - figyelemmel a háziorvosi
szolgálat működtetését alapvetően befolyásoló, bizonytalan központi finanszírozási helyzetre
– e tárgyú javaslatot a Koncepció nem rögzít.
Alapvetően rögzíthető, hogy az Önkormányzat a pilisi 1. sz, 2. sz., valamint 3. sz felnőtt
háziorvosi szolgálatot nem finanszírozza. Az Önkormányzat alapvetően a pilisi 4. sz. felnőtt
háziorvosi körzet működtetésének személyi (asszisztens), tárgyi feltételeit biztosítja,
figyelemmel arra, hogy az Önkormányzat ezen feladata ellátásáról közvetlenül gondoskodik.
Ugyancsak rögzíthető, hogy a felnőtt háziorvosok képesítése a központi jogszabályi
előírásoknak megfelelő, míg a felnőtt háziorvosokkal szerződéses munkaviszonyban álló
asszisztensek képesítése is megfelelő.
Ezen a területen is jelentkezik - az adott szakmához, szakmacsoporthoz illeszkedő - a felnőtt
korú, ún. kredit rendszerű továbbképzés, melyen a település felnőtt háziorvosai rendszeresen
részt vesznek.
A Pilisi Egészségházba történő átköltözés és a társasház jogintézményére tekintettel, a területi
ellátási, feladat ellátási kötelezettséggel terhelten működő egészségügyi vállalkozások a
települési önkormányzattal 2010. december hónapjától kezdődően új szerződéseket kötöttek:
- ellátási szerződés felnőtt háziorvosi tevékenység vállalkozási formában történő ellátására,
- üzemeltetési megállapodás.
Álláspontunk szerint, a következő önkormányzati ciklustól kezdődően - az Önkormányzat
tárgyévi költségvetési rendeletének kidolgozása és elfogadása előtt - meg kell vizsgálni a
települési önkormányzatnak az egészségügyi alapellátást nyújtó vállalkozásokkal fennálló
szerződéses kapcsolataiból, szerződéses jogviszonyaiból, valamint az egészségügyi
alapellátást érintő központi jogszabályi változásból adódó pénzügyi kötelezettségvállalásai
emelése lehetőségét, - az egészségügyi alapellátás feltétel rendszerét javítandó.
Ennek ellentételezéseként, fontos alapelvnek tekinthető továbbá, hogy az Önkormányzat a
2010. pénzügyi évtől kezdődően, a kiegészítő egészségügyi feladatokra - az egészségügyi
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alapellátás tervezését követően, - a települési önkormányzatnak a tárgyévre eső pénzügyi
kötelezettség vállalásai, illetve likviditási helyzete figyelembevételével biztosítson forrást,
azaz: az egészségügyi szakellátásra, alapvetően az egészségügyi alapellátás tárgyi
feltételrendszerének javítását, a lakosság alapvető igényének kielégítését követően
kerülhessen sor.
A Városi Önkormányzat jogelődje, a Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete több
alkalommal informálisan, elvi állásfoglalásaiban, a felnőtt háziorvosi, és a házi
gyermekorvosi ellátás működtetése formájában rögzítette: kívánatosnak tartja ezen
egészségügyi ellátások vállalkozási formában történő, folyamatos és biztonságos ellátását,
működtetését.
Ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a
felnőtt háziorvosi feladat ellátáshoz kapcsolódóan - nyilvánítsa ki: a Koncepció
érvényességének időtartama alatt, a települési önkormányzatnak az egészségügyi alapellátást
nyújtó vállalkozásokkal fennálló szerződéses kapcsolataiból, szerződéses jogviszonyaiból,
valamint az egészségügyi alapellátást érintő központi jogszabályi változásból adódó pénzügyi
terhek fedezetét az önkormányzat tárgyévi költségvetése terhére fedezi, viseli.
Végezetül Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a felnőtt háziorvosi feladat
ellátáshoz kapcsolódóan – úgy foglal állást, hogy a településen működő pilisi 4. számú felnőtt
háziorvosi körzetet a jelenleg is működő formában kívánja ellátni.
Házi gyermekorvosi szolgálat:
A Város 18 éven aluli lakosainak egészségügyi ellátását két fő vállalkozó házi gyermekorvos
látja el az önkormányzattal kötött szerződés alapján.
A házi gyermekorvosok munkájuk során szorosan együttműködnek, mind az iskolai, mind a
területi védőnői szolgálat munkatársaival, valamint a Kistérségi Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat pilisi tagintézményének munkatársaival.
A Pilisi Egészségházba történő átköltözés és a társasház jogintézményére tekintettel, a területi
ellátási, feladat ellátási kötelezettséggel terhelten működő egészségügyi vállalkozások a
települési önkormányzattal 2010. december hónapjától kezdődően új szerződéseket kötöttek:
- ellátási szerződés gyermek háziorvosi tevékenység vállalkozási formában történő ellátására,
- üzemeltetési megállapodás.
Fontosnak tartjuk, hogy Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a házi
gyermekorvosi feladat ellátásához kapcsolódóan - nyilvánítsa ki: amennyiben a gyermekkorú
lakosság számában jelentős változás nem történik, a településen működő házi gyermekorvosi
körzetek számát 2 körzetben határozza meg.
Egyúttal, ehhez kapcsolódóan az egészségügyi alapellátást nyújtó vállalkozásokkal fennálló
szerződéses jogviszonyaiból, valamint az egészségügyi alapellátást érintő központi
jogszabályi változásból adódó pénzügyi terhek fedezetét az önkormányzat tárgyévi
költségvetése terhére fedezi, viseli.
Fogászati ellátás:
A fogászati alapellátás esetében, területi ellátási kötelezettséggel, - a felnőtt és gyermek
fogászatot együtt két fő fogorvos látja el az önkormányzattal megkötött külön ellátási
szerződés alapján.
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A Pilisi Egészségházba történő átköltözés és a társasház jogintézményére tekintettel, a területi
ellátási, feladat ellátási kötelezettséggel terhelten működő egészségügyi vállalkozások a
települési önkormányzattal 2010. december hónapjától kezdődően új szerződéseket kötöttek:
- ellátási szerződés fogorvosi tevékenység vállalkozási formában történő ellátására,
- üzemeltetési megállapodás.
Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 216/2012 (IX.27.) határozata
értelmében elfogadta, hogy dr. Rugonfalvi Kiss Csaba, mint eladó (székhely: 2721 Pilis,
Hűvösvölgy köz 4.), valamint dr. Zloch Márta (3398 Nagytálya, Kölcsey u. 13.), mint vevő a
fogorvosi működtetési jog átruházása tárgyában 2012. július 26.napján előszerződést
kötöttek valamint, hogy TIMDENT Betéti Társasággal (üzletvezetésre jogosult tag: dr.
Tímár István) 2012. október 01. napi hatállyal ellátási szerződést kötött a területi ellátási
kötelezettséggel működő Pilis, 2. sz. fogászati körzet alapellátására, mely szolgáltatást a
működtetési jog tulajdonosa Dr. Zloch Márta (3398 Nagytálya, Kölcsey u. 13.) fogorvos
személyesen végzi. 2012.október 1.napjától a szolgáltatást, a működtetési jog tulajdonosa
Dr. Zloch Márta (3398 Nagytálya, Kölcsey u.17) fogorvos személyesen végezte
2014.08.31.napjáig, azóta helyettesítő orvosokkal oldják meg az ellátást. 2014. december
15-től a Perfect Dental Team System Kft-vel kötött megállapodás közös megegyezéssel
megszűntetésre került és 2014. december 15-től a Fodi-Dent Kft-vel kötött feladat-ellátási
szerződést az Önkormányzat. A 130096272 ÁNTSZ azonosító számú vegyes fogászati
praxist, területi ellátási kötelezettséggel, a szolgáltatást dr. Zomborszki Mónika fogorvos
saját személyében végzi. A helyettesítést helyettesítő orvosok látják el.
Fontosnak tartjuk, hogy Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a fogorvosi
feladat ellátáshoz kapcsolódóan – nyilvánítsa ki, hogy a jelen egészségügyi koncepció
érvényességi időtartama alatt, a települési önkormányzatnak az egészségügyi alapellátást
nyújtó vállalkozásokkal fennálló szerződéses kapcsolataiból, szerződéses jogviszonyaiból,
valamint az egészségügyi alapellátást érintő központi jogszabályi változásból adódó pénzügyi
terhek fedezetét az önkormányzat tárgyévi költségvetése terhére fedezi, viseli.
Védőnői szolgálat:
A város területi védőnői szolgálatát 2 fő, míg az iskola egészségügyi-védőnői feladatokat egy
fő látja el. Mind a három dolgozó az Önkormányzattal, illetve a Képviselő-testülettel
közalkalmazotti jogviszonyban áll, (mivel a településen az egészségügyi feladatok ellátása –
annak nagyságrendje miatt - nincs intézményi formába szervezve.).
A munkáltatói jogkör gyakorlója a Képviselő- testület, egyéb munkáltatói jogkört a
polgármester gyakorol.
2012.december elsejétől folyamatos munkával, helyettesítő védőnő látja el a II. számú
körzetet Parádi Rozália személyében , aki pilisen 16 évig dolgozott az adott területen.
A kollégát Csévharaszt Önkormányzatának engedélyével megbízási szerződés keretében
alkalmazza a pilisi Önkormányzat.
1 fő betöltetlen területi védőnői állás folyamatos (3 éves) pályáztatása eredménytelen a jelen
időszakig.
A területi védőnői szolgálat segítséget nyújt a gyermekgyógyászat, csecsemőgondozás,
valamint a terhes gondozás területén.
Az iskola egészségügyi-védőnői szolgálat végzi el az iskolai oktatási intézményhez
kapcsolódó közegészségügyi felvilágosítási, prevenciós, megelőző célú és szűrési feladatokat.
Az iskola orvosi feladatokat - az iskolai oktatási intézményen (Gubányi Károly Általános
Iskola) belül dr. Legeza Margit házi gyermekorvos végezte, - külön megbízási szerződés
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alapján 2015. február 28-ig. 2015. március 1-től felkérésére dr Nagy Ildikó végzi, szintén
megbízási szerződés alapján.
Ugyanakkor rögzíthető, hogy a Gubányi Károly Általános Iskola keretein belül, nem, illetve
nem teljes körűen megoldott az iskolás korú gyermekeknek a Széchenyi u. 28. szám alatti
telephelyen, a közegészségügyhöz kapcsolódó felvilágosítási, prevenciós, megelőző célú és
szűrési feladatellátás tárgyi körülményei. Ezen a területen, fontosnak tartjuk, hogy a
Képviselő-testület - a területi védőnői feladat ellátáshoz kapcsolódóan – kinyilvánítsa: a
tárgyi feltétel rendszert javítani kívánja.
Központi Orvosi Ügyeleti szolgálat:
A települési önkormányzat a külön, központi egészségügyi jogszabályban meghatározott ún.
központi orvosi ügyeleti ellátást 2005. január 1. napjától biztosítja a település lakossága
számára.
A települési önkormányzat 2006. július 1. napjával, az E.R.Bt-vel fennálló egészségügyi
vállalkozási szerződést felmondta, és egyúttal a feladat ellátásával az Emergency Service
Egészségügyi Szolgáltató Kft. (Emergency Service Kft.) bízta meg.
Az Emergency Service Kft. 2006. július 1. napjától kiegyensúlyozott körülmények között, jó
szakmai színvonalon, a jelenleg rendelkezésre álló ismereteink szerint problémamentesen
látja el és végzi el a település orvosi ügyeleti feladatait.
A központi orvosi ügyeleti feladatellátás rendszeréhez 2007. január 1. napjától csatlakozott
Káva, 2007. február 1. napjától csatlakozott Monorierdő Község Önkormányzata, míg 2008.
január 1. napjától Bénye Község Önkormányzata is.
Időközben a jelenlegi térségi szolgáltató lett a Monori Térség tekintetében is a központi
orvosi ügyeleti szolgálattal megbízva, így álláspontunk szerint a Monoron, (Sülysápon),
valamint Pilisen, telephelyekkel működő központi orvosi ügyeleti feladatok a lakosság jobb
kiszolgálását eredményezik, illetve a feladatellátás jellegéből adódó akut veszélyforrások, és
kockázatok csökkenésével, mérséklésével jár.
Így, e körülményre figyelemmel, ezen ellátási területen az Önkormányzatunknak kiemelt
feladat előkészítési, szervezési, illetve végrehajtási funkciója, - jelenlegi feladata nincs.
Fent írtak figyelemmel, álláspontunk szerint ezen a területen az Önkormányzatnak kiemelt
beavatkozási szükséglete nem merül fel.
Foglalkozás-egészségügy:
A települési önkormányzat 2010. április 14. napjától dr. Tóth Tibor vállalkozó háziorvost
bízta meg a foglalkozás- egészségügyi feladatok ellátásával.
Dr. Tóth Tibor vállalkozó háziorvos látja el a Polgármesteri Hivatal, a Kármán József Városi
Könyvtár és Közösségi Ház, a Gubányi Károly Általános Iskola, valamint az egészségügyi
szakfeladaton dolgozó munkavállaló (közalkalmazottak, köztisztviselők) valamint a
Polgármesteri Hivatal által, a közmunkások, nyári diákmunkában foglalkoztatottak
foglalkozás egészségügyi feladatait.
A foglalkozás egészségügy jelentőségéhez kapcsolódva: a települési önkormányzat alapvető
feladata az egyes munkáltatók (intézmények) e tárgyú feladatainak ellátáshoz szükséges
pénzügyi feltételrendszer biztosítása.
Fontos körülmény ugyanakkor, hogy a feladat-ellátási kötelezettség alapvetően a
munkáltatókat terheli.
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A települési önkormányzat által biztosított egészségügyi szakellátások:
Szakrendelések:
Az Önkormányzat 2012. év december 31. napjától
szakrendeléseket biztosítja lakosai számára:
- minilabor
- fizikoterápia

önként vállalt feladatként az alábbi

Tekintettel arra, hogy ez az Önkormányzatnak nem kötelező feladata, ezért az ezzel járó
költségeket teljes egészében az Önkormányzat finanszírozta.
2013. 0l.0l. napjától két szakrendelés működik az Egészségházban, minilabor és a
fizikoterápiai szakrendelés, a többi engedéllyel rendelkező szakrendelést jelenleg financiális
okok miatt szüneteltetjük.
Közben keressük a lehetőséget magánrendelések működtetésére, felhívások formájában, hogy
a meglévő épület és eszköz park hasznosítva legyen.
Az Önkormányzat a fizioterápia szakellátásban közreműködő szakasszisztenst heti 40
órában foglalkoztatja, a fizikoterápiához kapcsolódó megnövekedett lakossági igényekre
tekintettel. 2014.07.01.napjától a fizikoterápiai szakasszisztens szülési szabadsága miatt
határozott idejű szerződés keretében heti 3x5 órában megbízási szerződés keretében
foglalkoztatunk szakdolgozó kollégát a feladat ellátására.
A fent említett szakrendeléseken kívül az Önkormányzat vérvételi lehetőséget (un. mini
labort) biztosít a lakosság számára. Ezzel kapcsolatos feladatokat - 2 fő asszisztens látja el,
közalkalmazotti jogviszony keretében napi 6 órában.1 fő munkaköri leírásában szerepel, a
4.számú háziorvosi körzet szakdolgozójának eseti, vagy tartós helyettesítése.
A laboratóriumban 2012.01.01-tól bevezetésre került az egészségügyi szolgáltatási díj, az
adott évekre előirányzatként betervezett bevételt hozta a szakfeladat.
Az Önkormányzat által fenntartott egészségügyi szakrendelésekkel kapcsolatban alapvető
kérdés a települési önkormányzatot körülvevő pénzügyi-gazdasági háttér stabilitása, illetve
ezen folyamatok alakulása. Az Önkormányzat az egészségügyi szakellátások költségeinek
fedezetét a tárgyévi költségvetése terhére fedezi, viseli.
Tény, hogy az Önkormányzat által szervezett egészségügyi szakellátás nem tartozik az
Önkormányzat által kötelezően ellátandó és fenntartandó ellátási formákhoz, ugyanakkor a
lakosság körében nagy népszerűségnek örvend, - fontos feladatot tölt be.
Jelenleg a település által közvetlenül el nem látott szakrendelések Cegléden, a ceglédi Toldy
Ferenc Kórház Rendelőintézete keretein belül működnek, illetve vehetők igénybe.

IV. fejezet: Az egészségügyi feladat-rendszer működtetése, finanszírozása, a
költségvetési helyzet bemutatása.
A szorosan vett egészségügyi ellátás feladat-finanszírozása több forrású:
- OEP Finanszírozás.
- önkormányzati támogatás.
- egyéb források.
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Pilis Város anyagi helyzetének függvényében továbbra is gondoskodni kíván a saját
tulajdonában és fenntartásában működő egészségügyi intézmények működési feltételeinek
megteremtéséről és fejlesztéséről.
Az önkormányzati támogatás mértékének meghatározásakor fontos szem előtt tartani ezen
ágazatra vonatkozó központi jogszabályokat, finanszírozási rendszert.
Figyelemmel arra, hogy az egészségügy területén jelentős mértékben megnövekedett a feladat
ellátás finanszírozó központi jogszabályokat módosító rendelkezések, új jogszabályok száma
– álláspontunk szerint (az Állam költségvetési helyzetének változására figyelemmel is)
elképzelhető, hogy mind a kötelezően ellátandó feladatok nyújtása területén, mind az
egészségügyi szakellátás területén, illetve a hozzá kapcsolódó pénzügyi finanszírozás
területén, további jogszabályváltozások várhatók, - melyek bizonytalanná teszi a feladatok
ellátásához kapcsolódó tervezést.
Egyéb bevételi forrásoknak minősíthetők az egészségügyi intézmény azon bevételei, amelyek
bérbeadásból (pl: helyiség bérlet), továbbá egyéb térítési díjbevételekből származnak.

V. fejezet: A települési önkormányzat fejlesztési lehetőségei és feladatai.
Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városi önkormányzatra háruló
egészségügyi feladatok minél színvonalasabb és hatékonyabb ellátása (az egyes egészségügyi
területek fejlesztése) érdekében, az alábbi alapelveket fogadja el:

Alapelvek
I. számú alapelv
1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2015. pénzügyi évtől
kezdődően, az Önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletének kidolgozása és elfogadása
során a települési önkormányzatnak az egészségügyi alapellátást nyújtó vállalkozásokkal
fennálló szerződéses kapcsolataiból, szerződéses jogviszonyaiból, valamint az egészségügyi
alapellátást érintő központi jogszabályi változásból adódó pénzügyi kötelezettség vállalásokat
helyezi előtérbe.
2./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2015. pénzügyi évtől
kezdődően, a kiegészítő egészségügyi feladatokra az egészségügyi alapellátás tervezését
követően, a települési önkormányzatnak a tárgyévre eső pénzügyi kötelezettség vállalásai,
illetve likviditási helyzete figyelembevételével biztosít forrást.

II. számú alapelv
Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja: az Önkormányzat
folyamatosan megteszi a szükséges intézkedéseket, kezdeményezéseket a településen
működő, kiegészítő egészségügyi feladatellátás társadalombiztosítási formában történő
működtetésére és ellátására vonatkozólag.
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III. számú alapelv
1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a házi gyermekorvosi
feladatellátáshoz kapcsolódóan – kinyilvánítja, hogy a jelen egészségügyi koncepció
érvényességének időtartama alatt, a települési önkormányzatnak az egészségügyi alapellátást
nyújtó vállalkozásokkal fennálló szerződéses kapcsolataiból, szerződéses jogviszonyaiból,
valamint az egészségügyi alapellátást érintő központi jogszabályi változásból adódó pénzügyi
terhek fedezetét az önkormányzat tárgyévi költségvetése terhére fedezi, viseli.
2./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a házi gyermekorvosi
feladatellátáshoz kapcsolódóan – kinyilvánítja, hogy a koncepció érvényességének időtartama
alatt – amennyiben a település lakosság számában 0 – 17 éves korú gyermekek számában
jelentős változás nem következik be, mely a gyermekorvosi körzetek számára vonatkozó
meghatározást érdemben befolyásolja – a településen működő házi gyermekorvosi körzet
számát 2 körzetben határozza meg.
3./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a házi gyermekorvosi feladat
ellátáshoz kapcsolódóan – úgy foglal állást, hogy a házi gyermekorvosi szolgálat tekintetében
a központi jogszabályok figyelembe vételével határozza meg az egy körzetre jutó
betegszámot.
IV. számú alapelv
1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a felnőtt háziorvosi feladatellátáshoz
kapcsolódóan - úgy foglal állást, hogy a településen működő pilisi, valamennyi felnőtt
háziorvosi körzetet a jelenlegi formában kívánja elláttatni és működtetni.
2./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a felnőtt háziorvosi feladatellátáshoz
kapcsolódóan - úgy foglal állást, hogy a felnőtt háziorvosi szolgálat tekintetében a központi
jogszabályok figyelembe vételével határozza meg az egy körzetre jutó betegszámot.
V. számú alapelv
1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a felnőtt háziorvosi feladatellátáshoz
kapcsolódóan – kinyilvánítja, hogy a jelen egészségügyi koncepció érvényességének
időtartama alatt, a települési önkormányzatnak az egészségügyi alapellátást nyújtó
vállalkozásokkal fennálló szerződéses kapcsolataiból, szerződéses jogviszonyaiból, valamint
az egészségügyi alapellátást érintő központi jogszabályi változásból adódó pénzügyi terhek
fedezetét az önkormányzat tárgyévi költségvetése terhére fedezi, viseli.
2./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a felnőtt háziorvosi feladatellátáshoz
kapcsolódóan – kinyilvánítja, hogy a koncepció érvényességének időtartama alatt –
amennyiben a település lakosság számában, a 17 éves kort betöltött személyek számában
jelentős változás nem következik be, amely a felnőtt háziorvosi körzetek számára vonatkozó
meghatározást érdemben befolyásolja – a településen működő felnőtt háziorvosi körzet
számát 4 körzetben határozza meg.
VI. számú alapelv
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1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a fogorvosi feladatellátáshoz
kapcsolódóan – kinyilvánítja, hogy a jelen egészségügyi koncepció érvényességi időtartama
alatt, a települési önkormányzatnak az egészségügyi alapellátást nyújtó vállalkozásokkal
fennálló szerződéses kapcsolataiból, szerződéses jogviszonyaiból, valamint az egészségügyi
alapellátást érintő központi jogszabályi változásból adódó pénzügyi terhek fedezetét az
önkormányzat tárgyévi költségvetése terhére fedezi, viseli.
2./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a fogorvosi feladatellátáshoz
kapcsolódóan – kinyilvánítja, hogy fogorvosi körzeteket jelenlegi formájában tartja fenn,
mind addig amíg jogszabályi változás vagy új igény felmerülése ezt felül nem írja.
VII. számú alapelv
1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a településen működő kiegészítő
egészségügyi feladatellátáshoz kapcsolódóan kinyilvánítja, hogy 2015. január 01. napjától a
települési önkormányzattal szerződéses jogviszonyban álló mintavételi hely, valamint egyéb
egészségügyi szakellátásokat az elfogadott és jóváhagyott tárgyévi költségvetések
ismeretében biztosítja.
2./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a településen működő kiegészítő
egészségügyi feladatellátáshoz kapcsolódóan úgy foglal állást: megvizsgálja a kiegészítő
egészségügyi ellátás nyújtásának vállalkozási formában történő működtetése lehetőségét,
részben a bérleti díj kerete terhére (kompenzáció), részben a települési önkormányzat által ez
idáig megvásárolt eszközök, és a jövőben megvásárolandó eszközök használata (amortizáció)
terhére.

VI. fejezet: Együttműködés színterei.
A települési önkormányzatnak az optimális egészségügyi ellátáshoz megfelelő
kapcsolatrendszert kell kialakítania belső, illetőleg külső környezetével.
Az önkormányzati feladat és hatáskörök gyakorlását - törvényi feltételek szerint, valamint a
törvényi keretek között - az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a
Polgármesteri Hivatal Ügyrendi Szabályzata rögzíti.
Ennek alapján működik a Képviselő-testület, a Képviselő-testület Szociális és Egészségügyi
Bizottsága, illetőleg a Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztás.
Az Önkormányzat egészségpolitikai döntéseinek folyamatát, azok hatását e szakmai hátérrel
lehet nyomon követni.
Az Önkormányzat fontosnak tartja, hogy a döntések előkészítésében hangsúlyt kapjanak a
döntések szakmai – szervezeti - gazdasági hatásainak vizsgálata. Továbbá, ugyancsak érdekelt
a döntésbe érdekelt szereplők bevonásába (érdekérvényesítés).
A lakosság egészségügyi állapotáért való törvényi felelősség, de az Önkormányzat érdeke is
szükségessé teszi az egészségügyben érdekelt és érintett szervezetekkel való folyamatos és
rendszeres párbeszédet és együttműködést.
Az önkormányzat az alábbi körben tarja szükségesnek az együttműködést:
1./ A Pest Megyei Kormányhivatal Monori Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya fontos
közegészségügyi (járványügyi) és szakfelügyeleti feladatokat lát el.
Kiemelt szerepe van a hatósági ellenőrzésekben és engedélyezési eljárásokban, a prevenciós
feladatok és egészségügyi ellátás szakmai felügyeletének ellátásában.
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2./ Közép-Tisza Vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
feladatellátása is szintén számos területen találkozik az egészségvédelemmel.
3./ Polgári Védelem különösen katasztrófa elhárításban a lakosság elhelyezésében és
ellátásában lát el fontos egészségvédelmi feladatokat.
4./ A Pest Megyei Kormányhivatal Monori Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Osztálya fontos partnere az Önkormányzatnak az állategészségügyi
feladatok ellátásában.
Az állattartás szabályainak betartása és fertőző betegségek korlátozása - mint fontos
közegészségügyi hatósági feladat – egy része a Polgármesteri Hivatal működési körébe
tartozik, az önkormányzat mindenkor hatályos állattartási rendelete alapján.
5./ A ceglédi székhelyű Toldy Ferenc Kórház - Rendelőintézettel való szoros együttműködés,
kapcsolattartás kialakítása a kórházi információk önkormányzati részre történő eljuttatásáról.
6./ Az Önkormányzat az egészségügyi alapellátás feltételeinek színvonalas biztosítása
érdekében, jó kapcsolatot ápol a háziorvosi körzetek orvosaival és arra törekszik, hogy az
orvos-szakmai ellátás tekintetében közvetítse a lakossági érdekeket a felnőtt háziorvosok, házi
gyermekorvosok, fogorvosok felé.
A korszerű népegészségügyi szemlélet, a prevenció, a szükségleteknek megfelelő
egészségügyi ellátás nem képzelhető el azon kapcsolatok nélkül, amelyek a gyógyító
intézményeket más intézményekhez és szervezetekhez kötik.
7./ Pilis Város egészségügyi rendszerét több szál fűzi más alapellátó rendszerekhez, így
elsősorban a szociális és oktatási - nevelési intézményhálózathoz.
A Monori Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat pilisi tagintézménye az
alapellátás keretében a családok komplex segítésével, a gyermekvédelmi feladatok ellátásával.
A Pilisi Evangélikus Szeretetszolgálat a házi gondozással, az idősek nappali ellátásával 2012.
január 01. napjától nélkülözhetetlen része a település szociális intézményhálózatának, egyúttal
kiváló színtere az egészséges életmódra nevelésnek, a prevenciónak.
8./ A nevelési és oktatási intézmények pedagógiai programjában, tantervében az
egészségnevelés kiemelt célként szerepel. Emellett az intézményekben, jogszabály szerinti
prevenciós feladatokat (szűrővizsgálatokat) látnak el az egészségügy szakemberi. Mindkét
feladat ellátásában meghatározó fontosságú a pedagógiai és egészségügyi intézmények
dolgozói közötti folyamatos, és rendszeres, jó együttműködés.
9./ Civil szervezetekkel történő együttműködés formái, színterei:
- Egyházak a lakosság lelki gondozásában fontos szerepet töltenek be, közreműködésükre
feltétlenül számítani kell.
- Kiemelt szerep van a Máltai Szeretetszolgálat monori kirendeltségének, a KIUT
Egyesületnek, akik fontos partnerek az egészségügy számos területén.
- Nyugdíjas Klubok, amelyek különböző kimozdulási és kulturális lehetőségeket biztosítanak
az idős emberek számára.
Az Önkormányzat az együttműködés során fontosnak tartja a lakossági ismeretek bővítését,
ehhez kapcsolódóan az egészségtudatos magatartás ösztönzését, ezáltal az egészségügyi
ellátás feltételeinek javítását.
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Ennek függvényében szoros együttműködésre törekszik a különböző szereplőkkel, a civil
szféra képviselőivel - csakúgy, mint az egészségügyi, szociális, oktatási-nevelési
intézményekkel és szakemberekkel.
Az Önkormányzat fontosnak tartja, a fentiekkel egyidejűleg a testmozgás és egészséges
táplálkozás népszerűsítése érdekében a különböző programokon való részvétel lehetőségeinek
eljuttatását a lakossághoz (városi tévé, Hírnök c. időszaki lap/újság), valamint Pilis Város
Önkormányzatának honlapján Pilis Város önkormányzatának Egészségügyi Szolgáltatástervezési Koncepciójának közzétételét.

Záradék:
Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Pilis Város Egészségügyi Szolgáltatástervezési Koncepcióját a Képviselő-testület 2015.
-i nyilvános és rendes ülésén
meghozott
/2015. ( ) sz. normatív önkormányzati határozatával fogadta el, hagyta jóvá.

Pilis, 2015 augusztus 100. napján.

Simó Gáborné
polgármester

Tóth László
jegyző

