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Budapest Főváros XXIII. kerület 
Soroksár Önkormányzatának 
P O L G Á R M E S T E R E 

1239 Budapest, Grassalkovich út 162 

 

 

KÉPVISELŐ- TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS 

 

Javaslat a szülészet - nőgyógyászat járóbeteg szakellátás óraszámának megemelésével 

kapcsolatos többletkapacitás befogadása iránti kérelem benyújtására  

 

A rendkívüli ülés indoka: Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 

Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye (a továbbiakban: EÜI) intézményvezetője, Dr. 

Csiba Gábor Tamás 2022. augusztus 23. napján kelt kérelmében a szülészet - nőgyógyászati 

szakellátás bővítése, és a várólisták lefaragása érdekében a meglévő rendelési óraszám 

megemeléséhez kéri a Képviselő -testület elvi támogatását. 

A Többletkapacitás-befogadási Bizottság (a továbbiakban: TBB) minden év áprilisában és 

szeptemberében ülésezik, ezen felül szükség szerint további üléseket tarthat a többletkapacitás-

befogadás szabályairól rendelkező 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének 

értelmében. Annak érdekében, hogy a TBB soron következő, szeptemberi ülésén a kérés 

megtárgyalásra kerüljön, az igény beadásának határideje 2022. augusztus 31. napja, ezért a 

döntést soron kívül szükséges meghozni, tekintettel arra, hogy a munkaterv szerinti soron 

következő rendes Képviselő-testületi ülés időpontja: 2022. szeptember 1. napja. 

 

Előterjesztő:      Bese Ferenc polgármester 

 

Az előterjesztést készítette:             Kovácsné Demény Ildikó 

egészségügyi referens 

Polgármesteri Kabinet 

 

Az előterjesztés előzetesen egyeztetve:  - 

 

Az előterjesztés megtárgyalására   Szociális és Egészségügyi Bizottság 

jogosult bizottságok:   Pénzügyi Bizottság 

 

Képviselő- testületi ülés időpontja:  2022. augusztus 30. 

 

 

Ellenjegyzők:     Vittmanné Gerencsér Judit 

      osztályvezető-helyettes 

      Jogi és Személyügyi Osztály 

 

 

Jogi szempontból ellenőrizte:   dr. Szabó Tibor jegyző
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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

Intézménye (a továbbiakban: EÜI) intézményvezetője, Dr. Csiba Gábor Tamás a K1076/2022 

iktatószámú levelében (1.sz. melléklet) a szülészet - nőgyógyászati járóbeteg szakellátás 

bővítése, és a várólisták lefaragása érdekében kérést fogalmazott meg Polgármester Úr felé, 

amelyben a meglévő rendelési óraszám megemeléséhez a kéri Képviselő Testület elvi 

támogatását. 

 

A jelenlegi szülészet-nőgyógyászati szakrendelés és terhesgondozás heti 15 órás rendelési 

idővel, és két szakorvos felügyeletével zajlik a rendelőintézetben. 

 

A tavalyi évben 2377 fő páciens kereste fel csak ezt a szakrendelést. Jelenleg az előjegyzéses 

várólista alapján egy napi 5 órás rendelésen, átlagosan 15 beteg jelenik meg, a sürgős eseteket 

itt nem említve. Látható, hogy a szakrendelés ezáltal zsúfolt, a várakozási idő pedig több hét. 

 

Kapacitás – azaz szakorvosi óraszám – emeléssel ez a helyzet javítható lenne.  

 

Intézményvezető Főorvos Úr javaslata, hogy heti 15 óráról heti 25 órára emelkedjen a 

szülészet - nőgyógyászati rendelés óraszáma, vagyis heti 10 óra többletkapacitást 

kérjünk a többlatkapacitás-befogadási bizottságtól.  

 

A 2021. évi számadatok alapján elkészített pénzügyi terv szerint a megemelt óraszám évi 

3.000.000 Ft összegű fenntartói többletkiadást igényelne. (2.sz. melléklet)  

 

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 

végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései szerint: 

„13. §  

(2) A többletkapacitás befogadása iránti kérelmet az egészségügyi szolgáltató fenntartója - 

egészségügyi felsőoktatási intézmény egészségügyi szolgáltatója esetén a felsőoktatási 

intézmény vezetője - nyújthatja be a NEAK-hoz. Ha a fenntartó nem azonos az egészségügyi 

közszolgáltatásért felelős szervvel, a kérelemhez az egészségügyi közszolgáltatásért felelős 

szerv ellenjegyzése is szükséges. 

(3) A kérelmet egy nyomtatott és aláírt példányban, valamint egy elektronikus példányban kell 

a NEAK-hoz benyújtani. 

(4) A kérelemhez mellékelni kell: 

a) az egészségügyi szolgáltató nyilatkozatát arról, hogy a kérelem tárgyát képező 

egészségügyi tevékenységre működési engedéllyel már rendelkezik, vagy ha az a kérelem 

tárgyát képező tevékenységre még nem terjed ki, akkor az egészségügyi szolgáltatónak a 

nyilatkozatát arról, hogy a többletkapacitás befogadását követő 15 napon belül benyújtja a 

működési engedély módosítása iránti kérelmet a működési engedély kiadására jogosult 

szervhez, 

b) a befogadás szükségességének részletes szakmai indoklását, 

c) a befogadás fenntarthatóságát alátámasztó pénzügyi hatásvizsgálatot, megjelölve a 

pályázott szolgáltatás, szolgáltatások éves várható mennyiségét, a pályázattal kapcsolatos 

kiadások, valamint bevételek részletes bemutatásával, és 

d) az Egészségügyi Szakmai Kollégium valamennyi szakmailag érintett tagozatának a 

pályázat beadásától számított egy éven belül kiadott véleményét.” 
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Tekintettel arra, hogy csak új szakmák esetében szükséges a Szakmai Kollégiumok Tagozatait 

is megkeresni, a jelen előterjesztésben megfogalmazott heti óraszám emelésről született 

döntést a TBB felé kell megküldeni. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől, hogy az előterjesztésben foglaltak alapján 

szíveskedjen döntését meghozni arra vonatkozóan, hogy a járóbeteg-szakellátás szülészet-

nőgyógyászati óraszám emelése iránti kérelem kerüljön benyújtásra a Többletkapacitás – 

befogadó Bizottság felé.  

 

Határozati javaslat: 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2022. (VIII. 26.) határozata a szülészet - nőgyógyászat járóbeteg szakellátás 

óraszámának megemelésével kapcsolatos többletkapacitás befogadása iránti kérelem 

benyújtásáról 

 

A képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. támogatja Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön 

Egészségügyi Intézménye (a továbbiakban: EÜI) intézményvezetőjének: Dr. Csiba Gábor 

Intézményvezető Főorvos Úrnak az EÜI által nyújtott járóbeteg szakellátás, azon belül a 

szülészet-nőgyógyászati szakrendelés óraszám emelésére vonatkozó írásbeli kérelmét, 

egyúttal támogatja az ezzel kapcsolatos többletkapacitás befogadása iránti kérelem 

benyújtását a NEAK-hoz az alábbiak szerint: 

 

• szülészet-nőgyógyászati szakrendelés óraszám emelését 15 óra/hét óraszámról 

25 óra/hét óraszámra. 

 

II. felkéri a Polgármestert a 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. 

 

III.  felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az EÜI Intézményvezetőjét a Képviselő-

Testület döntéséről, és a megtett intézkedésekről. 

 

Felelős: Bese Ferenc Polgármester 

Határidő: 2022. augusztus 31. 

 

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

javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

 

Budapest, 2022. augusztus 24. 

 

 

 Kovácsné Demény Ildikó Bese Ferenc 

           előterjesztés készítője                                                                polgármester 

  előterjesztő 

Mellékletek:  

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

Intézménye intézményvezetőjének levele 

Pénzügyi terv 
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