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A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
605/2021. (VI.2.) határozatában foglaltaknak megfelelően, 2021. október 1. napjától a betöltetlen,
helyettesítéssel történő praxisok működtetését, továbbá ezen körzetek ellátásával összefüggő
szerződések, megállapodások megkötését az Egészségmegőrzési Központ egészségügyi
szolgáltató látja el. Az előterjesztés a feladat-átvállalási megállapodás megkötésére, továbbá az
intézmény Alapító Okiratának módosítására irányul.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály
Ügyintéző neve: Demeter-Weiner Anett
Ügyintéző aláírása:

Iktatószám: 17613- /2021.
Ügyintéző telefonszáma: 25/544-276
Osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: Észrevétel:
Van/Nincs
Amennyiben van:
II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma:
Törvényességi észrevétel:
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:
A tárgyalás módja:

Ellenőrzés dátuma:
Van/Nincs
egyszerű/minősített
Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések: Az előterjesztés I. és II. határozati javaslatot tartalmaz

JAVASLAT
az Egészségmegőrzési Központ egészségügyi szolgáltatóval feladat-átvállalási
megállapodás megkötésére és az Alapító Okirat módosítására
Tisztelt Közgyűlés!
Az Egészségmegőrzési Központ (2400 Dunaújváros, Erkel kert 23.) a védőnői szolgálat és
az iskola-orvosi szolgálat tekintetében egészségügyi szolgáltatónak minősül. A Fejér
Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya által
kiadott érvényes működési engedéllyel rendelkezik, valamint finanszírozási szerződést
kötött a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel az egészségügyi szolgáltatások
Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.
(III.3.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján.
Az intézményben foglalkoztatottak 2021. február 28-ig a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) hatálya alá tartoztak.
Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény valamint az
egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló
528/2020. (XI.28.) Korm. rendelet rendelkezései szerint az egészségügyi szolgáltatónál
foglalkoztatottak jogviszonyát át kellett alakítani egészségügyi szolgálati jogviszonnyá.
Az intézményvezető, a védőnők, iskola-orvosok és asszisztensek, Kjt. szerinti jogviszonya
átalakult 2021. március 1. napjával egészségügyi szolgálati jogviszonnyá.
Az Egészségmegőrzési Központ egészségügyi szolgáltatón kívüli foglalkoztatottainak
jogviszonya továbbra is közalkalmazotti státuszban maradt, mellyel összefüggésben jogi
anomália alakult ki az intézmény szervezeti felépítésében. Ahhoz, hogy a fennálló probléma
megszűnjön és a szakmai tevékenység, továbbá a lakosság érdekei ne sérüljenek, az
intézmény átszervezésére volt szükség.
Mivel az Egészségmegőrzési Központ egészségügyi szolgáltatóként működik a védőnők
és az iskola-orvosi szolgálat tekintetében, így nem ismeretlen számukra az a terület sem,
hogy a jelenleg DMJV Polgármesteri Hivatal által ellátott egészségügyi feladatok egy
része – helyettesítéssel ellátott körzetek működtetése, praxisközösségekkel járó
ügyintézés - ellátására az intézmény felhatalmazást kap, megalapozva ezzel egy új
dunaújvárosi egészségszervező ernyőszervezet létrehozását.
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja
szerint:
„(1) A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik:
a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, (…)”
Dunaújváros közigazgatási területén jelenleg 5 helyettesített körzet van, melyek
tekintetében az Önkormányzat az egészségügyi szolgáltató. Rengeteg adminisztrációs
feladattal jár egy körzet működtetése és tekintettel arra, hogy a helyettesítést ellátó

orvosok mindegyike a saját körzetében már egészségügyi szolgáltató, az alapvető orvos
hiányt is nagyon nehéz megoldani. Az orvosok, ápolók bére és a körzet fenntartásához
szükséges kiadásokat teljes mértékben a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől
(továbbiakban: NEAK) kapott finanszírozás fedezi.
Több területi ellátási kötelezettségű városban is jellemző megoldás (Szombathely,
Székesfehérvár, stb.) a magas számú betöltetlen körzetek miatt egy olyan költségvetési
szerv létrehozása, amely ellátja az egészségügyi feladatokat.
Mivel egy háziorvosi körzetet csak egy egészségügyi szolgáltató láthat el, így az
orvosokkal való megbízási szerződések megkötése is az intézmény feladata lesz. A
NEAK-tól kapott finanszírozást szintén az Intézmény kapja közvetlenül, melyet a körzet
működtetésén kívül másra nem költhet. A személyi és tárgyi feltételeket az Intézménynek
kell biztosítani.
A feladat átadásának határideje egy későbbi dátummal került meghatározásra mivel a
 a működési engedély megkérése,
 a finanszírozási szerződés újrakötése, továbbá
 minden más jelenleg is elő megállapodás felülvizsgálata és átadása több hónapos
folyamat.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 605/2021. (VI.2.)
határozatában úgy döntött, hogy 2021. október 1. napjától a háziorvosi, és házi
gyermekorvosi, fogorvosi alapellátást, mint az önkormányzat Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 4. pontban meghatározott
kötelezően ellátandó feladatának bizonyos kötelezettségeit a betöltetlen, helyettesítéssel
történő praxisok működtetését, továbbá ezen körzetek ellátásával összefüggő
szerződések, megállapodások megkötését az Egészségmegőrzési Központ egészségügyi
szolgáltató lássa el. (az előterjesztés 1. számú melléklete)
A fenti döntésben felhatalmazást kapott az Egészségmegőrzési Központ egészségügyi
szolgáltató vezetője, hogy a Dunaújváros közigazgatási területén működő terület ellátási
kötelezettségű háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi betöltetlen, helyettesítéssel
ellátott
praxisok
működésével
összefüggő
szerződések,
dokumentumok
kiadmányozására, melyhez szükséges az egészségügyi szolgáltató vezetőjével feladatátvállalási megállapodás megkötése. A feladat-átvállalási szerződés-tervezet az I.
határozati javaslat melléklete.
A feladat-átvállalással összefüggésben az Egészségmegőrzési Központ Alapító
Okiratának módosítása szükséges. Szerepeltetni kell a költségvetési szerv új közfeladatát,
továbbá tevékenységének szakágazati besorolását, módosítani szükséges az
alaptevékenységre vonatkozó meghatározásokat, kormányzati funkciókat.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. § (2) bekezdése az alapító okiratot és annak módosítását a kincstár által rendszeresített formanyomtatvány alkalmazásával kell kiadni. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet 167/C. § (1) bekezdés d) pontja szerint a költségvetési szerv létesítő
okiratát érintő módosítást az alapítói jogokat gyakorló szerv az alapító okirat módosítását
tartalmazó okirat, valamint az alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

változat csatolásával, a változás-bejelentési kérelem benyújtásával kérheti. A 167/C. § (5)
bekezdése értelmében a kérelmet az adat keletkezésétől, illetve megváltozásától számított tizenöt napon belül kell a Kincstárnak benyújtani.
Az előterjesztés I. és II. határozati javaslatot tartalmaz:
I. az Egészségmegőrzési Központ egészségügyi szolgáltatóval feladat-átvállalási
megállapodás megkötéséről
II. az Egészségmegőrzési Központ alapító okiratának módosításáról
Az előterjesztést a szociális, egészségügyi, és lakhatási bizottság, valamint az ügyrendi,
igazgatási és jogi bizottság a 2021. június 23-i rendkívüli üléseiken tárgyalták. Mivel a
bizottsági ülésekre a közgyűlési postázást követően került sor, ezért a bizottságok
véleményét a bizottságok elnökei a Közgyűlésen szóban ismertetik.
Fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatokat terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:

I.
HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
…/2021. (VI. 24.) határozata
az Egészségmegőrzési Központ egészségügyi szolgáltatóval feladat-átvállalási
megállapodás megkötéséről
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Egészségmegőrzési Központ
(2400 Dunaújváros, Erkel kert 23.) mint egészségügyi szolgáltató, 2021. október 1.
napjától a határozat melléklete szerinti feladat-átvállalási megállapodást kössön.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
polgármestert, hogy az Egészségmegőrzési Központtal (2400 Dunaújváros, Erkel kert
23.) mint egészségügyi szolgáltatóval (képviseli: Kleinné Németh Judit) a határozat
mellékletét képező feladat-átvállalási szerződést aláírja.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: a polgármester
- a végrehajtásban való közreműködésért: a humán szolgáltatási osztály
vezetője
Határidő: 2021. július 9.
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert a
határozat közlésére.
Felelős: - a határozat közléséért: a polgármester

- a végrehajtásban való közreműködésért: a humán szolgáltatási osztály
vezetője
Határidő: 2021. július 9.
Dunaújváros, 2021. június 24.
dr. Székely Károly s.k.
a szociális, egészségügyi és lakhatási
bizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi
bizottság elnöke

II.
HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
…/2021. (VI. 24.) határozata
az Egészségmegőrzési Központ alapító okiratának módosításáról
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Egészségmegőrzési
Központ 2021. június 1-én kiadott 17613-/2021 számú alapító okirata módosításáról az
alábbi módosító okiratot fogadja el:
„Okirat száma: 17613-…../2021

Mó dosító okirat
Az Egészségmegőrzési Központ a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
által 2021. május 19. napján kiadott, 17613-25/2021. számú alapító okiratát az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján - Dunaújváros Megyei Jogú
Város Önkormányzata Közgyűlése …../2021. (V.24.) határozatra figyelemmel -a következők
szerint módosítom:
1.

Az alapító okirat 4.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: Magyarorszá g helyi
ö nkormá nyzatairó l szó ló 2011. évi CLXXXIX. tö rvény (tová bbiakban: Mö tv.) 13. § (1) bekezdés 4.
pontjá ban meghatá rozott egészségü gyi alapellá tá sra, az egészséges életmó d segítését célzó
szolgá ltatá sokra figyelemmel biztosít egészségü gyi alapellá tá st és az egészségü gyrő l szó ló 1997.
évi CLIV. tö rvény alapjá n iskola-egészségü gyi ellá tá st, egészségfejlesztést, csalá d- és nő védelmi
gondozá st.

2.

Az alapító okirat 4.2. alpontjába foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés
lép:
Kormá nyzati és ö nkormá nyzati intézmények ellá tó ,
841117
1
kisegítő szolgá ltatá sai

3.

Az alapító okirat 4.3. alpontja a következő (C) alponttal egészül ki: (C) Dunaú jvá ros Megyei Jogú
Vá ros Ö nkormá nyzata egészségü gyi ellá tá sá nak (a betö ltetlen há ziorvosi, há zi gyermekorvosi,
fogorvosi, iskola- és ifjú sá g-egészségü gyi szolgá latok) mű kö dtetése.
4.

Az alapító okirat 4.4. alpontjába foglalt táblázat a következő 1., 2. sorral egészül ki a további
szerkezeti egységek számozásának értelemszerű megváltoztatásával:

1

072111

Há ziorvosi alapellá tá s

1

072311

Fogorvosi alapellá tá s

Jelen mó dosító okiratot 2021. októ ber 1. napjá tó l kell alkalmazni.

Kelt: Dunaú jvá ros, idő bélyegző szerint
P.H.
Pintér Tamá s
polgá rmester”

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosító okiratot, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratot aláírja és egyúttal nyújtson be kérelmet a Magyar Államkincstár
Fejér Megyei Igazgatóságához – az 1. pontban hozott döntésről a jelen határozat, a jelen határozat 1. számú mellékletét képező módosító okirat, valamint a 2. számú mel lékletét képező egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat megküldésével – a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés céljából.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: 2021. július 9.
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja az Egészségmegőrzési Központ egészségügyi szolgáltató vezetőjét, hogy az 1. pontban foglalt dön tésnek megfelelően módosítsa az intézmény dokumentumait.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
az Egészségmegőrzési Központ egészségügyi szolgáltató vezetője
Határidő: 2021. október 1.
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert,
hogy a határozatot küldje meg az Egészségmegőrzési Központ egészségügyi szolgáltató vezetője részére.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: a határozat közlésére: 2021. június 30.
Dunaújváros, 2021. június 24.

dr. Székely Károly s.k.
a szociális, egészségügyi és lakhatási
bizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi
bizottság elnöke

