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ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP 

 
E-szám: 40/2019. 
 
Tárgy: Döntés a háziorvosi rendelő betegirányitó rendszeréhez történő 
hozzájárulásról 
 

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester 
Előadó: Grégerné Papp Ildikó 
 
Az előterjesztés aláírás előtti előzetes ellenőrzése 
 
 
Vezetői ellenőrzés 
 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  
 
 

előadó osztályvezetője 
 
Pénzügyi ellenőrzés 
 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  
 
 

pénzügyi osztályvezető 
 
Törvényességi ellenőrzés 
 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  
 
 
Nagykovácsi, 2019. április 10. 
 

jegyző 
 
Az előterjesztés kiküldhető – nem küldhető ki. 
 
Nagykovácsi, 2019. április 10. 
 
 
        polgármester 
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Tisztelt Képviselő-testület!  
 

 
A háziorvosi szolgálat orvosai nevében dr. Kádár-Németh Krisztián kezdeményezte, 
hogy az önkormányzat járuljon anyagilag hozzá egy betegirányító rendszer 
kiépítéséhez. Az újítás várható előnye az időpontfoglalás korszerű, internet alapú 
formáinak a bevezetése, az információáramlás gyorsítása és egyszerűsítése, valamint 
csökken a várakozási idő, kevesebb beteg tartózkodik egyidejűleg a váróteremben. A 
telefonrendszeren keresztül a bejelentkezés automata segítségével történik, nem 
igényli az orvos vagy asszisztens közreműködését. A videolinkek segítségével 
megtekinthető a rendszer működés közben. 
 
https://erodium.hu/media/edu/Erodium-Bemutato.mp4#t=0 
 
https://erodium.hu/media/edu/Erodium-Telefonkozpont.mp4#t=0 

 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Egészségügyi és szociális bizottsága 
10/2019. (III. 18.), a Pénzügyi és településfejlesztési bizottsága 27/2019. (III. 18.) 
számú határozatában felkérte a polgármestert, hogy a háziorvosok betegirányító 
rendszerre vonatkozó kérelmét terjessze a Képviselő-testület elé. 
 
A mellékelt árajánlatok alapján a rendszer beszerzési ára bruttó 1.731.620 Ft, aminek 
a kérelem szerint a felét, vagyis bruttó 865.810 forintot kellene az Önkormányzatnak 
fedeznie. 
 
A támogatás a 2019. évi költségvetés terhére történik, feltételeként célszerű rögzíteni, 
hogy a betegirányító rendszer az Önkormányzat tulajdonába kerül, és a háziorvosi 
rendelő elválaszthatatlan részét képezi. A támogatási szerződésben pedig meg kell 
határozni, hogy a későbbiek során, a praxisok esetleges mozgása esetén a 
betegirányító rendszer tekintetében pénzügyi elszámolásnak nincs helye. 
 
A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
 
Nagykovácsi 2019. április 10. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       Kiszelné Mohos Katalin 
                  polgármester 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://erodium.hu/media/edu/Erodium-Bemutato.mp4#t=0
https://erodium.hu/media/edu/Erodium-Telefonkozpont.mp4#t=0
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 
 
Tárgy: Döntés a háziorvosi rendelő betegirányitó rendszeréhez történő 
hozzájárulásról 
 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
háziorvosok kezdeményezésére a háziorvosi rendelőben kialakításra tervezett 
betegirányító rendszer költségeihez az általános tartalék terhére hozzájárul egyszeri 
bruttó 865.810 forinttal az alábbi feltételek mellett: 
 

- a betegirányító rendszer az Önkormányzat tulajdonába kerül és a háziorvosi 
rendelő elválaszthatatlan részét képezi; 

- a támogatási szerződésben a háziorvosok vállalják, hogy eltekintenek a 
későbbi, esetleges személyi változásból adódó pénzügyi elszámolástól. 

 
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 


