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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Dr. Nádor Ödön Egészségügyi 

Intézményének (a továbbiakban XXIII. kerületi EÜI) intézményvezetője 2021. évben 

levelében azzal a kéréssel fordult Polgármester Úrhoz, hogy 2021. február 1. napjától a 

pandémia végéig, a felnőtt háziorvosi praxisok rezsi költségének elengedését támogassa a 

fenntartó Önkormányzat.  

 

2021. júniusában a felnőtt fogorvosok részére is elengedésre kerültek a rezsi költségek. Őket a 

pandémia a feladatellátásukban érintette, nevezetesen leállították az ellátásokat, 

beavatkozásokat csak sürgős esetben végezhettek a fogorvosok, amely jelentős finanszírozási 

elmaradást jelentett számukra. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata elismeri a pandémia időszakában 

többletfeladatokat vállaló egészségügyi dolgozók munkásságát. Tudomásul veszi és 

támogatásával segíti az alapellátásban működő háziorvosok, gyermekorvosok és fogorvosok 

munkáját – az oltások miatt megnövekedett többletfeladataikra tekintettel.   

 

Az alapellátás háziorvosaival megkötött egységes feladat-ellátási szerződések (a 

továbbiakban: szerződések) 4.8. pontja alapján a szerződések mellékletét képezik a 

KÖLTSÉGMEGOSZTÁSI megállapodások (a továbbiakban: megállapodások). 

„4.8. Szerződő Felek a használatba átadott és átvett ingó és ingatlan vagyontárgyakhoz 

kötődő jogokat, kötelezettségeket és vállalásokat a jelen szerződéshez kapcsolódó 3. számú 

melléklet szerinti Költségmegosztási megállapodás tartalmazza.” 

 

A megállapodások 2. pontja értelmében a külön nem mérhető közműszolgáltatások 

költségéhez a Szolgáltató (alapellátó magánpraxis) az általa használt területrész arányában 

járul hozzá. Szerződő felek a közüzemi költségek terheit Önkormányzat 25 %, Szolgáltató 75 

% arányban viselik. A költségek elszámolása a Szolgáltató és a Dr. Nádor Ödön 

Egészségügyi Intézmény között havonta történik.  

 

Az alapellátás orvosai részére biztosított orvosi rendelők bérleti díját az Önkormányzat a 

feladat-ellátási szerződés megkötésekor elengedte, a rezsi díjak megfizetéséhez további 

kedvezményt biztosított: 100 % helyett csak 75%-os rezsidíj megfizetését. A rendkívüli 

helyzet miatt ezen bevételtől is eltekinthet a fenntartó.     

 

A fentieket figyelembe véve javaslom Tisztelt Képviselő-testületnek 2022. január 1. napjától 

a vészhelyzet megszűnéséig, de legkésőbb 2022. december 31. napjáig a felnőtt háziorvosi, 

házi gyermekorvosi és fogorvosi (felnőtt-gyermek) praxisok által használt orvosi rendelők 

rezsi költségeinek egységes elengedését.  

Az elengedett rezsi díjak fedezete Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye saját költségvetési keretéből 

biztosított, szükség esetén kiegészítve a fenntartó Önkormányzat költségvetéséből. 

 

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a szükséges döntések meghozatalát.  

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2022. (I.20.) határozata a felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi (felnőtt-

gyermek) praxisok által használt orvosi rendelők rezsi költségeinek elengedése tárgyában  
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

 

I. a pandémia időszakában, 2022. január 1. napjától a veszélyhelyzet megszűnéséig, 

legkésőbb 2022. december 31. napjáig a felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi és 

fogorvosi (felnőtt-gyermek) praxisok által használt orvosi rendelők rezsi 

költségeinek (villany, víz, csatorna, gáz, fűtés, szemétszállítás) és egyéb 

költségeinek (takarítás, telefon) Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye (a továbbiakban 

XXIII. kerületi EÜI) részére történő fizetését egységesen elengedi, amely 

elengedett rezsi díjak fedezete a XXIII. kerületi EÜI saját költségvetési keretéből 

biztosított, szükség esetén kiegészítve a fenntartó Önkormányzat költségvetéséből. 

II.  felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a határozat megküldéséről a XXIII. 

kerületi EÜI Intézményvezetője részére. 

 

Határidő: 2022. január 31. 

Felelős:     Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest, 2022. január 3. 

       

 

 

 

Kovácsné Demény Ildikó                                                       Bese Ferenc 

  az előterjesztés készítője                                                   polgármester, előterjesztő 

 

 

Mellékletek: 

 

1. Orvosok levele 

2. Dr. Csiba Gábor Tamás levele 

3. Egyeztető lap 
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         3. melléklet 

Egyeztető lap 

„Javaslat a felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi (felnőtt-gyermek) praxisok által 

használt orvosi rendelők rezsi költségeinek elengedésére” című előterjesztéshez 

 

Az előterjesztés egyeztetve: Polonkai Zoltánné Pénzügyi Osztály osztályvezetője 

Javaslatom beépítésre került. 

Budapest, 2022. január 10. 

……………………………… 

Polonkai Zoltánné 

osztályvezető 

 


