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Nagy István – önkormányzati képviselő
mobiltelefon: 0670-314-66-20; villámposta: nagy.istvan@jobbik.hu
Előterjesztés – önálló képviselői indítvány
Tárgy: Címzetes főorvosi cím elismerése - díszoklevél adományozása
Tisztelt Bizottság, Képviselő-testület, tisztelt Polgármester úr!
A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM
rendelet 11/A. § alapján (Módosítás: 2014.04.05.) az a háziorvos, aki 20 éven keresztül folyamatosan
körzeti, illetve háziorvosi feladatokat, körzeti gyermekorvosi, illetve házi gyermekorvosi
feladatokat látott el, valamint az az alapellátást végző fogorvos, aki 20 éven keresztül folyamatosan
fogorvosi alapellátási feladatokat látott el, a címzetes főorvosi cím használatára jogosult.
A jogszabály részletesebb szabályozást nem tartalmaz, a végrehajtás mikéntjével kapcsolatosan
intézkedés nem jelent meg. Ugyanakkor az országban már eddig is több településén ünnepélyes keretek
között adtak át címzetes főorvosi cím használatát tanúsító emléklapot, díszoklevelet
háziorvosnak/gyermekorvosnak/fogorvosnak. Ez egyfajta erkölcsi elismerés a település részéről az ott
praktizáló orvosok számára.
Kezdeményezem, hogy az önkormányzat éljen a fenti jogszabály adta lehetőséggel, hiszen ezzel
is megbecsülését fejezheti ki az alapellátásban dolgozó orvosai felé. Ezek az orvosok a betegek oldaláról
állandó megmérettetésben vannak, a szakma szempontjából annál kevésbé: munkájuk a „praxis
magányában” telik, megszerzett képesítéseik, áldozatos munkájuk ritkán kerül a figyelem
középpontjába. A 2014 áprilisa óta élő jogszabály önmagában nem alkalmas a szakmai életút
méltatására, ehhez a település lakossága elé kell tárni az eredményeiket, például a Hunyadi Népe című
újságban. A háziorvosi/gyermekorvosi/fogorvosi tevékenység folytatásának időtartama tekintetében –
úgy gondolom – segítséget tud nyújtani az Egészségügyi Központ, de előzetes értesüléseim szerint a 20
éves szolgálatot átlépő orvosok a következők:
Háziorvosok: Dr. Csoboth Johanna, Dr. Kishonti Attila,
Gyermekorvosok: Dr. Dénes Enikő, Dr. Horváth Katalin,
Fogorvos: Dr. Katona Zsuzsanna.
Bízom abban, hogy az önkormányzat élni fog a város lakosságát ellátó háziorvosok/
gyermekorvosok/fogorvosok megbecsülésének ezen módjával. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a
határozati javaslat elfogadására.
Nagy István – önkormányzati képviselő
Jánoshalma, 2017. november 15.
Határozati javaslat: Jánoshalma Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 4/2000. (11.25.) EüM.
rendelet 11/A § -a alapján Címzetes Főorvos cím használatára jogosult háziorvosoknak, fogorvosoknak
és gyermekorvosoknak munkájuk elismeréseként díszoklevelet adományoz, név szerint:
Háziorvosok: Dr. Csoboth Johanna, Dr. Kishonti Attila,
Gyermekorvosok: Dr. Dénes Enikő, Dr. Horváth Katalin,
Fogorvos: Dr. Katona Zsuzsanna.
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az oklevelek elkészítéséről és átadásáról karácsony
közeledtével.
Határidő: 2017.december 24.
Felelős: polgármester

