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Szám: 1-10/2019. 

 

 

 

 

Javaslat 

címzetes főorvosi cím használatára jogosult háziorvosok és fogorvosok részére 
díszoklevél adományozására 

 

 

 

Készült:  

A képviselő-testület 2019. január 31-i ülésére 

Előterjesztő: 

 

 

Farkas Attila polgármester 

Tárgyalja: 
Intézményirányítási és 

Szoc.  Bizottság 
Pénzügyi és Településfejl. 

Bizottság 
Ügyrendi Bizottság 

igen -      nem igen -      nem igen -      nem 

Készítette: 

 

 

Bartus László osztályvezető 

 

Vélemények: 

 

 

 

  

 

 

Megtárgyalás módja:          

 

nyílt ülésen 

 

Döntéshozatal:        

 

egyszerű szavazattöbbség 

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
 
  3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. 
    (06-32) 460-753 
Fax: (06-32) 460-918 
E-mail: forum@paszto.hu 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 
A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM 
rendelet 11/A. §-a rendelkezik arról, miszerint „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, címzetes főorvosi cím 
használatára jogosult.” 
 
Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy élve a jogszabály adta lehetőséggel, erkölcsi 
megbecsülésként címzetes főorvosi cím használatát tanúsító díszoklevelek kerüljenek átadásra 
az annak használatára jogot szerzett orvosok részére városunkban. 
 
Pásztón a címzetes főorvosi cím használatára 9 fő, közöttük 4 fő nyugalmazott orvos jogosult. 
 
Háziorvosok: 
 
Dr. Szalkai Éva, 
Dr. Győri József, 
Dr. Fölker Tibor, 
Dr. Harris Tamás, 
 
házi gyermekorvosok: 
 
Dr. Győriné dr. Gömöri Katalin, 
Dr. Szabó Erzsébet, 
 
fogorvosok: 
 
Dr. Bolyky Melinda, 
Dr. Kövesi László, 
Dr. Füzér Csaba. 
 
Javaslom, hogy az oklevelek átadására ez évben, a …………………… képviselő-testületi 
ülésen kerüljön sor. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a határozati 
javaslatban foglaltakat fogadja el. 
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HATÁROZATI JAVASLAT: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a címzetes főorvosi cím használatára 
jogosult háziorvosok és fogorvosok részére díszoklevél adományozásáról szóló előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. A Képviselő-testület a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 
4/2000.(II.25.) EüM rendelet 11/A. §-a alapján a címzetes főorvosi cím használatára jogosult  
 
háziorvosok: 
 
Dr. Győri József, 
Dr. Fölker Tibor, 
Dr. Szalkai Éva, 
Dr. Harris Tamás, 
 
házi gyermekorvos: 
 
Dr. Győriné dr. Gömöri Katalin, 
Dr. Szabó Erzsébet, 
 
fogorvosok: 
 
Dr. Kövesi László, 
Dr. Bolyky Melinda, 
Dr. Füzér Csaba István 
 
részére e címet tanúsító díszoklevelet adományoz. 
 
2. A díszoklevél átadására 2019. évben a …………… hónapban megtartásra kerülő 
Képviselő-testületi ülésen kerül sor. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: szöveg szerint 
 
 
 

Farkas Attila 
polgármester 

 
Határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
Dr. Sándor Balázs 
        jegyző 
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