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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
  

A Széchenyi István Általános Iskola igényt tartana arra, hogy az új 
iskolarészben kialakított ún. ügyeleti szoba orvosi szobává kerüljön kialakításra.  
Ehhez korábban már állásfoglalást kértünk, mely alapján a helyiség csak jelentıs 
átalakítással lenne alkalmas az orvosi szoba kialakítására. Átalakítás után az elıírás 
szerinti orvosi berendezéseket, mőszereket, gyógyszereket is biztosítani kellene, ill. az 
átalakítással párhuzamosan új ügyeleti szobát is ki kellene jelölni. 
Idıközben döntés született egy új egészségház kialakításáról, mely az összes orvos, 
így az iskolaorvos rendelésének is helyet ad majd, így nem tartjuk indokoltnak az 
orvosi szoba biztosítását.  
Fenti álláspontot megerısíti az is, hogy a csatolt feljegyzés alapján az ügyeleti szoba 
átalakítása több milliós költséget jelent (2.196.212,- Ft), mely igen tetemes költség.  

Kérem fentiek megvitatását és a határozat meghozatalát. 
 

Határozati javaslat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
Széchenyi István Általános Iskolában az orvosi szoba kialakításának kérdéskörét. 
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy az épülő egészségházban megfelelő helyen 
kerül kialakításra a gyermekorvosi, védőnői ill. iskolaorvosi rendelő, így nem 
tartja indokoltnak az iskolaépületben külön orvosi szoba kialakítását, a 
betegellátáshoz és várakozáshoz megfelelő az ott kialakított ún. ügyeleti szoba.  
 
Határid ő: azonnal, ill. folyamatos 
Felelős: Belágyi Tamás ügyvezető 
 
 
 
 
Alsónémedi, 2013. szeptember 04. 
 
       Vincze József 
       polgármester  
 
 
 
Az előterjesztés törvényes: 
  
   
 
 
 Dr. Percze Tünde 
         jegyző  
 



 



Feljegyzés 
az Alsónémedi Önkormányzat Jegyzıje részére! 

 
Tisztelt Jegyzı Asszony! 
Kérése alapján elkészítettem az ügyeleti szoba esetleges átalakításának 
költségeit a Dabasi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézet 
munkatársainak állásfoglalása és a 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 2. számú 
melléklete alapján: 
 
Az esetleges átalakítás költségei: 
 

1. Hidegburkolás, burkolás javítása, anyaggal: 219.200.- 
2. Víz, csatornaszerelés, anyaggal:                    129.500.- 
3. Javító festés, burkolás után:                             22.000.-  
4. Orvosi szoba, kötelezı bútorzata:                  491.822.- 
5. Orvosi szoba, kötelezı eszközállománya:  1.315.690.- 
6. Orvosi szoba, kötelezı textilnemői:                18.000.- 

------------------------------------------------------------------------------- 
Összesen:                                                              2.196.212.- 
 
Kiegészítés az orvosi szoba kialakításához: 
     

1. A fenti NM rendelet alapján szükséges még egy közvetlen telefonvonal létesítése, ami 
közvetlenül hívható. Ez közvetlen költséggel nem járna csak folyamatos, havi 
költségekkel. 

2. A 12,85 m2-es szobába kötelezıen elıírt bútorzat és egyebek (hőtıszekrény, székek, 
mőszerasztal, mosdó, 2 fı részére használható íróasztal, vizsgálóasztal) berakása 
esetén a helységben a mozgás erısen korlátozott lesz. 

3. A jelenlegi toalett átalakítása után maximum 2 gyermek öltözésére lesz alkalmas az 
„öltözı”. és megszőnik a WC. 

4. A szoba méretei miatt szemészeti vizsgálatra nem alkalmas.  
5. A helység speciális funkciója miatt, mint elsısegélynyújtó hely és ügyeleti szoba 

megszőnik, ezért a mellette lévı kézi szertárat kell átalakítani erre a célra. Ez újabb 
költséget jelent, ráadásul a kis szertárnak át kell költöznie a nagy szertárba, amit az 
iskolavezetése eddig sem óhajtott és nem is célszerő. 

6. A bajnoki mérkızéseknél, megrendezett bajnokságoknál kötelezı ügyeleti szoba csak 
a sportcsarnoki részen lehet, és ez nem lehet a gyermekorvosi szoba. 

7. Az új ügyleti hely kialakítása során kötelezıen toalettet kell létrehozni, azt lefalazni, 
burkolni, álmennyezetet készíteni és bútorzatot venni a fektetı pamlag és íróasztal 
kivételével.  

 
Alsónémedi, 2013. május 31. 
                                                                                            Tisztelettel: 
                                                                                             
                                                                                          Belágyi Tamás 
                                                                                              ügyvezetı 


