
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
amely készült Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület  

Szociális és Egészségügyi Bizottsága  

2022. február 16. napján 13 óra 30 perc kezdettel 

a Polgármesteri Hivatal Nagytermében  

megtartott rendes nyílt üléséről  

 

 

Az ülésen megjelentek 

- képviselők:    Tüskés Józsefné elnök 

Bereczki Miklós 

Dr. Staudt Csaba 

Sebők Máté Zoltán 

 

- Nem képviselő bizottsági tagok:  Dr. Bajuszné Veigli Katalin Lujza 

Mikó Imre 

Seres Béla 

 

 

Tanácskozási joggal részt vettek:  dr. Kelemen Henrietta aljegyző, osztályvezető 

      Polonkai Zoltánné osztályvezető 

      Kisné Stark Viola osztályvezető 

      Beszené Uhrin Gyöngyi belső ellenőrzési vezető 

      Gavaldi László osztályvezető 

Tóth Tamás osztályvezető 

      Ungvári János osztályvezető 

      Tóth András főépítész 

Köblös Anita osztályvezető-helyettes 

Haraszti Erika gazdasági ügyintéző 

      Kovácsné Demény Ildikó egészségügyi referens 

 

 

Meghívott:      Pákáné Csehi Réka Dr. Nádor Ödön EÜI 

Selyemné Sinkó Ágnes Dr. Nádor Ödön EÜI 

      Takács Sándorné Dr. Nádor Ödön EÜI 

       

 

Az ülést vezette:    

Tüskés Józsefné, a bizottság elnöke. 
 

 

Utalás az ülés határozatképességére: A Bizottság elnöke megállapította, hogy a Bizottság 7 

fővel határozatképes.  
 

 

Tüskés Józsefné: Köszönti a megjelenteket. Kérdezi, hogy a meghívóban szereplő napirendi 

pontok vonatkozásában van-e a bizottság tagjainak kiegészíteni valója, javaslata? 
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A bizottság tagjai egyhangúan nemmel válaszolnak.   
 

Tüskés Józsefné: Szavazásra teszi fel a napirendi pontok meghívó szerint történő elfogadását: 
 

1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

2. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, 

valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008. (IV. 25.) rendeletének módosítására 

(2.) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 
 

3. Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására (4.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

4. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (13.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

5. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2021. évi munkájáról (14.) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 
 

6. Javaslat járóbeteg szakellátás óraszámainak átcsoportosítására és új járóbeteg 

szakellátással kapcsolatos többletkapacitás befogadása iránti kérelem benyújtására (16.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

7. Javaslat Dr. Jakab Erzsébet felnőtt háziorvos feladatellátási szerződésének 

megszűntetésére, valamint a felnőtt háziorvosi feladat-ellátással kapcsolatos döntések 

meghozatalára (17.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

8. Egyebek 
 

A Bizottság 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az 

alábbi határozatot hozta. 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és 

Egészségügyi Bizottságának 39/2022. (II.16.) határozata a 2022. február 16-ai ülés 

napirendi pontjainak elfogadásáról 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság a 2022. február 16-ai ülésének napirendjét az alábbiak 

szerint fogadja el: 

1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

2. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, 

valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008. (IV. 25.) rendeletének módosítására 

(2.) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 
 

3. Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására (4.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

4. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (13.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

5. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2021. évi munkájáról (14.) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 
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6. Javaslat járóbeteg szakellátás óraszámainak átcsoportosítására és új járóbeteg 

szakellátással kapcsolatos többletkapacitás befogadása iránti kérelem benyújtására (16.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

7. Javaslat Dr. Jakab Erzsébet felnőtt háziorvos feladatellátási szerződésének 

megszűntetésére, valamint a felnőtt háziorvosi feladat-ellátással kapcsolatos döntések 

meghozatalára (17.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
 

8. Egyebek 
 

 

1. Napirendi pont 

Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Tüskés Józsefné: Megköszöni az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről készült 

polgármesteri tájékoztatót. 
 

 

2. Napirendi pont     

Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a 

személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, 

valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008. (IV. 25.) rendeletének módosítására (2.) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

 

Tüskés Józsefné: Kérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e szóbeli kiegészítés.  

 

dr. Kelemen Henrietta: Az előterjesztéshez nincs szóbeli kiegészítése. 

 

Tüskés Józsefné: Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a személyes 

gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a 

fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008. (IV. 25.) rendelet módosítását. 

 

A Bizottság 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az 

alábbi határozatot hozta. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és 

Egészségügyi Bizottságának 40/2022. (II.16.) határozata a személyes gondoskodás 

keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési 

díjakról szóló 20/2008. (IV. 25.) rendelet módosításról 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a személyes 

gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a 

fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008. (IV. 25.) rendelet módosítását. 
 

 

3. Napirendi pont     

Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására (4.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Tüskés Józsefné: Kérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e szóbeli kiegészítés.  
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dr. Kelemen Henrietta: Pontosításként a korábbi bizottsági üléseken is elhangzott, hogy a 

rendelet-tervezet 61. §-ában „A köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény” helyett a 

„A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény” a helyes cím. A hivatal ezen 

javítást szeretné elvégezni. 

 

Tüskés Józsefné: Megköszöni az észrevételt. 

 

Bereczki Miklós: Kérdezi, hogy amennyiben a későbbiekben felmerülnek olyan megoldásra 

váró feladatok, melyeket finanszírozni kell, akkor a rendelet-tervezetben meghatározott 

keretek, pl. az útfelújításokra való keret, ezekre felhasználható? 

 

dr. Kelemen Henrietta: Igen. 

 

Tüskés Józsefné: További kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel az 

önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotását. 

 

A Bizottság 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett saját hatáskörében az 

alábbi határozatot hozta. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és 

Egészségügyi Bizottságának 41/2022. (II.16.) határozata az önkormányzat 2022. évi 

költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az önkormányzat 

2022. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotását. 
 

 

4. Napirendi pont     

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (13.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Tüskés Józsefné: Kérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e szóbeli kiegészítés.  

 

dr. Kelemen Henrietta: Az előterjesztéshez nincs szóbeli kiegészítése. 

 

Dr. Staudt Csaba: Kéri, hogy a 3. határozati javaslat tekintetében külön szavazzon a bizottság. 

 

Tüskés Józsefné: Kérdezi a bizottság tagjait, hogy a 3. határozati javaslathoz kíván-e valaki 

hozzászólni, mert akkor zárt ülés keretében szükséges a bizottságnak döntenie. 

 

A bizottság tagjai egyhangúan nemmel válaszolnak.   

 
Tüskés Józsefné: További kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel az 1. és 2. 

határozati javaslatok elfogadását azzal, hogy a határozati javaslatok elfogadását egyben teszi fel 

szavazásra, de külön határozatok fognak születni. 

 

A Bizottság 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az 

alábbi határozatot hozta. 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és 

Egészségügyi Bizottságának 42/2022. (II.16.) határozata a 184877 helyrajzi számú, 

természetben a Budapest XXIII. kerület, Grassalkovich út 50. szám alatt található 

ingatlan értékesítéséről szóló 439/2021. (X. 12.) határozata módosításáról 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének a 184877 helyrajzi számú, 

természetben a Budapest XXIII. kerület, Grassalkovich út 50. szám alatt található ingatlan 

értékesítéséről szóló 439/2021. (X. 12.) határozatának végrehajtási határidejét 2022. május 31. 

napjára módosítsa. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és 

Egészségügyi Bizottságának 43/2022. (II.16.) határozata a felnőtt háziorvosi ügyeleti 

rendszer működtetésével kapcsolatos döntésről szóló 506/2021.(XI.09.) határozat 

módosításáról 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 506/2021. (XI. 09.) 

határozata I. pontját az alábbiak szerint módosítsa: 

„I. a Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatával közösen kívánja 

megszervezni a felnőtt háziorvosi ügyeleti ellátást, valamint hozzájárulását adja ahhoz, hogy 

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzata nevében is eljárjon az 1 évre - 2022. március 1. napjától - 2023. 

február 28. napjáig terjedő alapidőre - történő szerződéskötéshez szükséges kiírásra kerülő 

közbeszerzési eljárásban.” 
 

 

Tüskés Józsefné: Szavazásra teszi fel a 3. határozati javaslat elfogadását. 

 

A Bizottság 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az 

alábbi határozatot hozta. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és 

Egészségügyi Bizottságának 44/2022. (II.16.) határozata a helyrajzi számú, természetben 

Budapest XXIII. ker. szám alatt található ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntésről 

szóló 523/2021. (XI. 09.) határozat módosításáról 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a 

helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. ker. szám alatt található ingatlan 

megvásárlásával kapcsolatos döntésről szóló 523/2021. (XI. 09.) határozat I. és II. pontját az 

alábbiak szerint módosítsa: 
 

„I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata tehermentesen meg kívánja 

vásárolni a helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. ker. címhelyen található 

ingatlannak az STT-Ingatlan Ingatlanforgalmazó, Üzemeltető és Szolgáltató Kft. 

(cégjegyzékszám: 01-09-693297, székhely: 1239 Budapest, a továbbiakban: STT Ingatlan 

Kft.) tulajdonában álló albetéteket, mint oszthatatlan szolgáltatást, legfeljebb a 2021. 

október 27. napján kelt, a Régió Consult Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-723434; székhely: 

1072 Budapest, Akácfa utca 37-39. földszint) által elkészített „IGAZSÁGÜGYI 

INGATLANFORGALMI SZAKVÉLEMÉNY A BUDAPEST XXIII. KER. HRSZ. 

ALATTI KIVETT, ÜZEMI TERÜLET BESOROLÁSÚ INGATLAN FORGALMI 

ÉRTÉKÉRŐL” dokumentumban szereplő összeg ellenében (mely összeg tartalmazza a 

vételárat valamint a haszonélvezeti joggal terhelt albetéteket terhelő haszonélvezeti jogok 

megváltásáért fizetendő összegeket is), ezért előszerződést kíván kötni a tárgyban azzal a 
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tartalommal, hogy az Önkormányzatot csak abban az esetben terheli a végleges adásvételi 

szerződés megkötésének a kötelezettsége, amennyiben a vételár és a haszonélvezeti jogok 

megváltásáért fizetendő összeg biztosítása érdekében az Önkormányzat normál 

működésének és tervezett fejlesztéseinek forrásain felüli forráshoz, célhoz kötött állami 

támogatáshoz jutna 2022. április 30. napjáig. 

II. felkéri és felhatalmazza a Polgármestert az STT-Ingatlan Kft. és a haszonélvezők 

értesítésére, az I. pontnak és a hatályos jogszabályoknak megfelelő előszerződés aláírására, a 

vételár és a haszonélvezeti jogok megváltásáért fizetendő összegre vonatkozó célhoz kötött 

állami támogatás iránti igény előterjesztésére, és annak legkésőbb 2022. április 30. napján 

történő rendelkezésre állása esetén az I. pontnak, valamint a hatályos jogszabályoknak 

megfelelő adásvételi szerződés aláírására.” 
 

II. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a 

helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. ker. szám alatt található ingatlan 

megvásárlásával kapcsolatos döntésről szóló 523/2021. (XI. 09.) határozata I. pontjának 

végrehajtási határidejét az előszerződés aláírása tekintetében 2022. április 30. napjára, az 

adásvételi szerződés aláírásának tekintetében 2022. június 30. napjára módosítsa. 
 

 

5. Napirendi pont     

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2021. évi munkájáról (14.) 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 
 

Tüskés Józsefné: Kérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e szóbeli kiegészítés.  

 

dr. Kelemen Henrietta: Tájékoztatja a bizottságot, hogy a 29. oldalon a Hatósági és Adóosztály 

területére vonatkozó beszámolónál a fejezet számozása helytelenül szerepel, IV. helyett V.-re 

szükséges javítani. 

 

Tüskés Józsefné: Megköszöni az észrevételt. 

 

Bereczki Miklós: Megköszöni a Hivatal 2021. évi munkáját és sok sikert kíván a 2022. évi 

munkához. 

 

Tüskés Józsefné: További kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati 

javaslat I. pontjának az elfogadását. 

 

A Bizottság 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az 

alábbi határozatot hozta. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és 

Egészségügyi Bizottságának 45/2022. (II.16.) határozata a Polgármesteri Hivatal 2021. évi 

tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló 

elfogadását. 
 

 

6. Napirendi pont     

Javaslat járóbeteg szakellátás óraszámainak átcsoportosítására és új járóbeteg szakellátással 

kapcsolatos többletkapacitás befogadása iránti kérelem benyújtására (16.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
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Tüskés Józsefné: Kérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e szóbeli kiegészítés.  

 

dr. Kelemen Henrietta: Az előterjesztéshez nincs szóbeli kiegészítése. 

 

Tüskés Józsefné: Ez úton is köszöni a főigazgató úr és a dolgozók munkáját. Kérdés és 

hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslat I., II., III. és IV. pontjának az 

elfogadását.  

 

A Bizottság 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az 

alábbi határozatot hozta. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és 

Egészségügyi Bizottságának 46/2022. (II.16.) határozata a járóbeteg szakellátás óraszám 

átcsoportosítása és új szakmák esetében többletkapacitás befogadása iránti kérelem 

benyújtásáról 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 

I. fogadja el az EÜI intézményvezetőjének indoklását a kapacitás átcsoportosítás tekintetében 

és támogassa az óraszám átcsoportosítás végrehajtását az alábbiak szerint: 

• Belgyógyászati szakrendelés óraszám csökkentése 6 órával, 14 óra/hét óraszámról 8      

óra/hét óraszámra.  

• Ortopédiai szakrendelés óraszám emelését 0 óra/hét óraszámról 6 óra/hét óraszámra. 

II. fogadja el az EBP támogatásból beszerzett eszközök működtetésére és új szakmák 

létesítésére 23 óra/hét többletkapacitás befogadása iránti kérelem benyújtását a 

Többletkapacitás-befogadó Bizottság részére és a Nemzeti Egészségbiztosítási 

Alapkezelőhöz az alábbiak szerint: 

• Fül-orr-gégészeti szakrendelés indítása 4 óra/hét óraszámmal 

• Sebészeti szakrendelés indítása 4 óra/hét óraszámmal 

• Röntgen diagnosztika szakrendelés indítása 10 óra/hét óraszámmal 

• Mammográfia szakrendelés indítása 5 óra/hét óraszámmal  

III. kérje fel a Polgármestert a kapacitás átcsoportosítás és többletkapacitás befogadása iránti 

kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok aláírására továbbá az eljárás lefolytatását 

segítő minden olyan jognyilatkozat megtételére, amelyek az önkormányzat, mint fenntartó 

érdekeit nem sértik. 

IV. kérje fel a Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézmény Intézményvezetőjét, hogy az óraszám 

átcsoportosítással és a többletkapacitás befogadási eljárással kapcsolatban indítsa el 

kérelmét az illetékes hatóságok felé. 

 

 

7. Napirendi pont     

Javaslat Dr. Jakab Erzsébet felnőtt háziorvos feladatellátási szerződésének megszűntetésére, 

valamint a felnőtt háziorvosi feladat-ellátással kapcsolatos döntések meghozatalára (17.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Tüskés Józsefné: Kérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e szóbeli kiegészítés.  

 

dr. Kelemen Henrietta: Az előterjesztéshez nincs szóbeli kiegészítése. 
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Bereczki Miklós: Sajnálatát fejezi ki, de az anyagok átnézése során ez az előterjesztés elkerülte 

a figyelmét, ezért szeretné megkérdezni, hogy a szerződés megszüntetése Dr. Jakab Erzsébet 

kérésére, vagy a hivatal kezdeményezésére történik? 

 

dr. Kelemen Henrietta: Dr. Jakab Erzsébet háziorvos kérte a szerződés megszüntetését. 2021. 

szeptemberében juttatta el felmondását a Polgármester úrhoz. 

 

Dr. Bajuszné Veigli Katalin Lujza: Szeretné megköszönni a doktornő sok éves kitartó 

munkáját, akinek döntését tiszteletben tartja és támogatja, valamint elmondja, hogy csökkentett 

óraszámban a továbbiakban is „számítunk” a doktornő szolgálatára. 

 

Tüskés Józsefné: További kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel az 1. határozati 

javaslat, valamint a 2. határozati javaslat I., II., III., IV. és V. pontjának az elfogadását azzal, 

hogy a határozati javaslatok elfogadását egyben teszi fel szavazásra, de külön határozatok 

fognak születni. 

 

A Bizottság 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az 

alábbi határozatot hozta. 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és 

Egészségügyi Bizottságának 47/2022. (II.16.) határozata a Szociális és Egészségügyi 

Bizottság átruházott hatáskörének egyedi ügyben történő visszavonásáról 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-

testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet 

3. mellékletének 5.5. pontjával a Szociális és Egészségügyi Bizottságra átruházott hatáskörét 

Dr. Jakab Erzsébet felnőtt háziorvos feladatellátási szerződésének megszűntetésére irányuló 

egyedi ügyben (a továbbiakban: egyedi ügy) vonja vissza, egyúttal az egyedi ügyben szükséges 

döntést hozza meg. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és 

Egészségügyi Bizottságának 48/2022. (II.16.) határozata Dr. Jakab Erzsébet feladat-

ellátási szerződésének megszüntetéséről, valamint a felnőtt háziorvosi feladat-ellátással 

kapcsolatos döntések meghozataláról  

A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 

I. a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata és Dr. Jakab Erzsébet 

háziorvos között létrejött, 2015. január 1. napjától hatályos feladat-ellátási szerződést  

2022. március 31. napjával szüntesse meg. 

II. kérje fel a Polgármestert, hogy a  

a) feladat ellátási szerződés megszüntetéséről szóló Megállapodást írja alá, 

b) a szerződés megszüntetéséről értesítse Budapest Főváros Kormányhivatala XX. Kerületi 

Hivatala Népegészségügyi Osztályát, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőt (a 

továbbiakban: NEAK), valamint az Országos Kórházi Főigazgatóságot. 

III. a körzet ellátásáról saját intézménye, a Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézmény (a 

továbbiakban: EÜI) útján gondoskodjon. 

IV. kérje fel az EÜI intézményvezetőjét, hogy gondoskodjon a NEAK-kal kötendő szerződés 

megkötéséről, valamint gondoskodjon a feladatellátás folyamatosságáról.  

V. kérje fel a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse Dr. Jakab Erzsébet felnőtt háziorvost, 

valamint Dr. Csiba Gábor Tamás Főigazgató Urat, az EÜI intézményvezetőjét. 
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8. Napirendi pont     

Egyebek 

 

Mikó Imre: Kérdezi, hogy ha egy dolgozó gyanítja, hogy covid beteg lesz, akkor mi a hivatalos 

eljárási rend a háziorvosok vonatkozásában? Valamint amikor kereső képessé válik, hogy lesz 

ez igazolva? Kap egy tesztet az illető, otthon elkészíti, lefényképezi és…? 
 

Kovácsné Demény Ildikó: Az nem számít hivatalos, elfogadott eredménynek. Hivatalos kijelölt 

tesztelő ponton kell a tesztet elvégezni. Erről kap hivatalos eredményt, amely bekerül az 

EESZT rendszerbe. Ennek alapján kapja meg az illető a határozatot. A háziorvos 

keresőképtelen állományban tartja a karantén határidejének lejártáig, vagy a tünetek 

fennállásáig, majd újra kereső állományba kerül vissza. 
 

Mikó Imre: További kérdése, hogy amikor a háziorvos kiírja az illetőt kereső állományba, 

akkor szintén van egy tesztelés? Vagy ha azt mondja az illető, hogy tünet mentes és a háziorvos 

ezt elfogadja, akkor szükséges a teszt elvégzése? 
 

Kovácsné Demény Ildikó: Azt a munkáltató dönti el zömében. Ha a munkáltatónak van erre 

kapacitása, vagy van szerződött foglalkozás egészségügyi orvosa, akkor elrendelheti. Ha az 

illető tünetmentes és a karantén ideje letelt, akkor nincs további tesztelés. 
 

Mikó Imre: És amennyiben a munkáltató kéri, hogy a munkavállaló csak akkor térjen vissza 

kereső állományba, amennyiben negatív tesztet is tud vinni? 

 

Tüskés Józsefné: Akkor saját költségen kell elvégeztetni a tesztet. 

 

Kovácsné Demény Ildikó: Nincs róla tudomása, hogy ebben az esetben szabályszerűen 

elrendelheti-e a munkáltató a tesztelést. 

 

Bereczki Miklós: 6 évet dolgozott munka területen és utána ezen a területen végzett tanácsadást. 

Amennyiben a munkaszerződésben van arra vonatkozó megállapodás, ami a felek kölcsönös 

egyetértésével jön létre, akkor elképzelhető, hogy előírhatja a munkáltató, ha pl. olyan 

munkakörben dolgozik a munkavállaló. Véleménye szerint ez szabályos lehet, de amennyiben 

ez nincs benne a megállapodásban és nincs erre vonatkozó kormányrendelet, egészségüggyel 

foglalkozó miniszter által elrendelt jogszabály, akkor véleménye szerint nem rendelheti el a 

munkáltató. 

 

Tüskés Józsefné: További kérdés, hozzászólás hiányában megköszöni a részvételt és az ülést 13 

óra 45 perckor bezárja. 
 

 

K.m.f. 
 
 

A jegyzőkönyvet elolvasás után jóváhagyólag aláírom: 
 
 

Tüskés Józsefné                                    Mikó Imre 

          elnök                                               bizottsági tag 
 
 

A jegyzőkönyvet készítette:  
 

Szőke Szilvia 

 bizottsági titkár 


