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Tisztelt Képviselő-testület! 

2022. január 20. napján megtartott ülésén a Tisztelt Képviselő-testület – többek között – a 

következő döntést hozta: 

 

„Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

28/2022. (I. 20.) határozata a felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi (felnőtt-

gyermek) praxisok által használt orvosi rendelők rezsi költségeinek elengedése tárgyában  

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 Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Dr. Nádor Ödön Egészségügyi 

Intézményének (a továbbiakban XXIII. kerületi EÜI) intézményvezetője 2022. május 11. 

napján kelt, jelen előterjesztés 1. számú mellékleteként csatolt levelében azzal a kérdéssel 

fordult hozzám, hogy a veszélyhelyzet megszűnése okán várható-e a fent idézett határozatban 

foglalt intézkedés tárgyában várható-e újabb Képviselő-testületi döntés meghozatala. 

 

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 alapszerződések (a 

továbbiakban: alapszerződések) 4.8. pontja szerint: 

 

„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.” 

 

Fentiek alapján a szerződések mellékletét képezik a KÖLTSÉGMEGOSZTÁSI 

megállapodások, melyek tartalma szerint az orvosi rendelők rezsiköltségeit 25% - 75 % 

arányban viseli az Önkormányzat illetőleg az egészségügyi szolgáltatók. 

 

Az alapellátás orvosai a részükre biztosított orvosi rendelők után - az alapszerződések 

vonatkozó pontjai alapján - bérleti díjat nem fizetnek, a rezsi díjak megfizetéséhez további 

kedvezményt biztosít az Önkormányzat: 100 % helyett csak 75%-os rezsidíj megfizetését kell 

teljesíteniük.  

 

A veszélyhelyzet időtartama alatt ezen bevételtől 2021. és 2022. évben is eltekintett 

Önkormányzatunk, mint fenntartó.     
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A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 

27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetésérő szóló 

181/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 1. § - a kimondja, hogy a Kormány az Alaptörvény 53.  

cikk (1) bekezdése alapján a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti, az élet- és 

vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus-

világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és 

életének megóvása érdekében Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetet 

2022. június 1-jével megszünteti. 

 

Ugyanakkor a Kormány a 180/2022. (V. 24.) Korm. rendeletével az Ukrajna területén 

fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek 

magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében Magyarország egész területére 

2022. május 25-től veszélyhelyzetet hirdetett ki.  

 

Javaslom Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az újabb veszélyhelyzet kihirdetése miatt – 

2022. június 1. napjától – ezúttal nem a pandémia, de a háború miatt kihirdetett 

veszélyhelyzetből adódóan gesztust gyakorolva - a felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi és 

fogorvosi (felnőtt-gyermek) praxisok által használt orvosi rendelők rezsi költségeit 2022. 

december 31. napjáig továbbra is egységesen elengedje el. 

 

A rezsi elengedése várhatóan nettó 3.000.000 Ft összegű támogatást/segítséget jelent a 

kerületben praktizáló orvosoknak. 

 

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. (VI. 16.) határozata a felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 

(felnőtt-gyermek) praxisok által használt orvosi rendelők rezsi költségeinek elengedése 

tárgyában  

 

A Képviselő-testület - figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 

intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzet megszüntetésérő szóló 181/2022. (V. 24.) Korm. rendelet rendelkezéseire -, 

megállapítja, hogy az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést 

okozó SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar 

állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 

kihirdetett veszélyhelyzet 2022. június 1-jével megszüntetésre került, ezáltal a felnőtt 

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

rendelők rezsi költségeinek elengedése tárgyában hozott 28/2022. (I. 20.) számú 

határozatában rögzített rezsiköltség elengedés is megszűnt. 

 

Tekintettel viszont az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius 

katasztrófára, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében a 

Kormány által a 180/2022. (V. 24.) Korm. rendeletével kihirdetett új veszélyhelyzetre a 

Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

 

I.       2022. június 1. napjától 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) 
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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, mely 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: azonnal 

Felelős:     Bese Ferenc polgármester 

 

 

Az előterjesztést a Képviselő-testület saját hatáskörében, döntési joggal tárgyalja. A határozati 

javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

 

 

Budapest, 2022. május 25. 

       

 

 

 

Kovácsné Demény Ildikó                                                      Bese Ferenc 

 az előterjesztés készítője                                        polgármester, előterjesztő 

 

 

Mellékletek: 

 

1. Dr. Csiba Gábor Tamás intézményvezető főorvos úr levele 

2. Egyeztető lap 


