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A napirendi pont rövid tartalma: Az Egészségmegőrzési Központ az egészségügyi
szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény alapján egészségügyi szolgáltatónak
minősül. Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak részére a további
jogviszonyuk létesítéséhez a fenntartónak engedélyező szervet kell kijelölni.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 17613- /2021.
Ügyintéző neve: Demeter-Weiner Anett
Ügyintéző telefonszáma: 25/544-276
Ügyintéző aláírása:
Osztályvezető aláírása:
I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok: nem érinti
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:
Ellenőrzés dátuma:
Törvényességi észrevétel:
Van/Nincs
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:
A tárgyalás módja:

egyszerű/minősített
Nyílt/Zárt ülés

JAVASLAT
az Egészségmegőrzési Központnál foglalkoztatottak további jogviszonyát engedélyező
szerv kijelölésére
Tisztelt Közgyűlés!
A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő 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 egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvényben (továbbiakban: Eszjtv.)
meghatározottak alapján csak egészségügyi szolgálati jogviszony keretében lehet egészségügyi
tevékenységet és az egészségügyi szolgáltató működőképességének, illetve az egészségügyi
szolgáltatások üzemeltetésének biztosítására irányuló tevékenységet végezni.
Az intézményvezető, a védőnők, iskola-orvosok és asszisztensek, jogviszonya 2021. március 1.
napjával egészségügyi szolgálati jogviszony.
Az Eszjtv. 4. § (1) bekezdése szerint: „(1) Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló
személy további munkavégzésre irányuló jogviszonyt, ideértve más keresőfoglalkoztatást,
valamint díjazás ellenében folytatott tevékenységet is - a tudományos, oktatói, művészeti, lektori,
szerkesztői, jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység, a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony (a
továbbiakban együtt: gyakorolható tevékenység) kivételével - kizárólag a Kormány által kijelölt
szerv előzetes engedélyével létesíthet.”. Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020.
évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI.28.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm.
rendelet) 7. § (1) bekezdés f) pontja szerint:” f) az önkormányzati fenntartású egészségügyi
szolgáltatónál foglalkoztatott egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy esetén az
egészségügyi szolgáltató vezetője a fenntartó által kijelölt személy (…) (a továbbiakban
együtt: engedélyező szerv) engedélyét kérni.”
Az engedélyezési eljárás szabályait a Korm.rendelet 7. §-a tartalmazza:
„7. § (…)
(3) Az engedélyező szerv a további jogviszony végzésére irányuló kérelem beérkezését követő 8
napon belül dönt az engedélyről, és a döntés eredményéről az egészségügyi szolgáltató vezetőjét és az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyt írásban tájékoztatja.
(4) Az engedélyező szerv a kérelem elbírálása során figyelembe veszi az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény munkaidőre vonatkozó szabályait, szem előtt tartva az egészségügyi dolgozó egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez való jogát, valamint az ellátottak biztonságával összefüggő okokat.
(5) Nem kell az engedélyező szerv előzetes engedélyét kérni
a) az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény szerint igazságügyi szakértői és
szakkonzultánsi tevékenység,
b) a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet szerinti halottvizsgálati szaktanácsadói tevékenység,
c) az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény szerinti kamarai tisztség,
d) a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük
feltételéről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet szerinti egészségügyi tevékenység és
e) a donor plazmaferezis folytatására előírt engedéllyel rendelkező szervezet által a donor alkalmassági vizsgálatának végzésére irányuló jogviszony létesítésekor.

(6)Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló egészségügyben dolgozónak nem kell az engedélyező szerv előzetes engedélyét kérnie - az Eszjtv. hatálya alá tartozó egészségügyi szolgáltatónál történő további munkavégzésre irányuló jogviszony kivételével - a további munkavégzésére irányuló jogviszony létesítésekor.
(7)Az Eszjtv. 4. § (5) bekezdésének alkalmazása alóli kivételeket a Kormány külön rendeletben állapítja meg.”
Fentiekre tekintettel szükséges az engedélyező szerv kijelöléséről szóló döntés meghozatala.
Az előterjesztést a szociális, egészségügyi, és lakhatási bizottság, valamint az ügyrendi, igazgatási
és jogi bizottság a 2021. augusztus …..-i 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 javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé.
HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
….../2021. (VIII.26.) határozata
az Egészségmegőrzési Központnál foglalkoztatottak további jogviszonyát engedélyező
szerv kijelöléséről
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Egészségmegőrzési
Központ egészségügyi szolgáltatónál az egészségügyi szolgálati jogviszonyban
foglalkoztatottak további jogviszonyát engedélyező szervként Dunaújváros Megyei Jogú
Város Polgármesterét jelöli ki.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert a
határozat közlésére.
Felelős:
- a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a végrehajtásban való közreműködésért:
a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: 2021. augusztus 27.
Dunaújváros, 2021. augusztus 26.
Dr. Székely Károly s.k.
a szociális, egészségügyi és lakhatási
bizottság elnöke

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

