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 1. napirendi pont 

Előadó: dr. Gál Gabriella 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2015. június 29-ei rendes ülésére 

Beszámoló a település egészségügyi helyzetéről 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 

(1) bekezdés 4. pontja értelmében a helyi önkormányzatok kötelező feladatai 

közé tartozik az egészségügyi alapellátásról való gondoskodás. 

 

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi 

munkatervében szerepeltette a település egészségügyi helyzetéről szóló 

napirendi pontot. Ennek eleget téve az Önkormányzat idén is felkérte a 

településen dolgozó egészségügyi szakembereket, foglalják össze előző évi 

munkájukat.   

 

A településen két háziorvos, egy gyermek háziorvos, egy helyettes fogorvos és 

egy helyettes védőnő látja el az egészségügyi feladatokat. Tekintettel a 

település fogorvosi alapellátásának jelenlegi helyzetére (helyettesítés, 

személyi változás), a fogorvosi beszámoló elkészítésére a jelenleg helyettesítő 

orvost nem kértem fel. 

 

Fentiek alapján, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés 

megtárgyalását követően fogadja el a következő határozati javaslatokat. 

 

 

I. Határozati javaslat: 

……/2015. (VI. 29.) önkormányzati határozat 

 

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a határozat 

mellékletét képező tartalommal – elfogadja dr. Oláh András háziorvos 

beszámolóját a település egészségügyi helyzetéről.   

 

Felelős: Tóth Tivadar polgármester 

Határidő: azonnal 
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II. Határozati javaslat: 

……/2015. (VI. 29.) önkormányzati határozat 

 

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a határozat 

mellékletét képező tartalommal – elfogadja dr. Szabó András háziorvos 

beszámolóját a település egészségügyi helyzetéről.   

 

Felelős: Tóth Tivadar polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

III. Határozati javaslat: 

……/2015. (VI. 29.) önkormányzati határozat 

 

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a határozat 

mellékletét képező tartalommal – elfogadja dr. Pezderka Gyöngyvér gyermek 

háziorvos beszámolóját a település egészségügyi helyzetéről.   

 

Felelős: Tóth Tivadar polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

IV. Határozati javaslat: 

……/2015. (VI. 29.) önkormányzati határozat 

 

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a határozat 

mellékletét képező tartalommal – elfogadja Tóthné Csombor Mónika védőnő 

beszámolóját a település egészségügyi helyzetéről.   

 

Felelős: Tóth Tivadar polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Tokod, 2015. június 17. 

 

          Tóth Tivadar 

         polgármester 

 

 

 

Mellékletek: 

1. dr. Oláh András háziorvos beszámolója 

2. dr. Szabó András háziorvos beszámolója 

3. dr. Pezderka Gyöngyvér gyermek háziorvos beszámolója 

4. Tóthné Csombor Mónika védőnő beszámolója 


