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Tisztelt Képviselő-testület!
2021. június 28. napján Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Dr.
Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye (a továbbiakban: Egészségügyi Intézmény)
tájékoztatta Önkormányzatunkat, hogy a védőnői körzetek gondozotti létszáma meghaladja
a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V.21.) ESZCSM rendeletben (a továbbiakban:
ESZCSM rendelet) foglalt maximálisan ellátható 250 főt.
Az ESZCSM rendeletben meghatározott maximális ellátotti létszám fenntartása érdekében
szükségessé vált Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének az egészségügyi alapellátási körzethatárok megállapításáról szóló 8/2017. (III.
23.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Önk. rendelet) 5. mellékletének
módosítása. A Képviselő-testület 2021. szeptember 14. napján megtartott ülésére
beterjesztésre került „Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat
Képviselő - testületének az egészségügyi alapellátási körzethatárok megállapításáról szóló
8/2017.(III.23.) önkormányzati rendelet módosítására” című előterjesztés egy új védőnői
körzet létrehozására irányult.
2021.szeptember 14. napján megtartott ülésén a Képviselő-testület a 29/2021. (IX. 14.)
Önkormányzati rendelet megalkotásával döntött az Önk. rendelet módosításáról, a hetedik
területi védőnői körzet létrehozásáról.
Az Egészégügyi Intézmény megkapta a fenntartó döntéséről szóló XXIV 3420-6/2021.
iktatószámú tájékoztatást, amely a műkődési engedélyük módosításának elindításához
szükséges. (1.sz. melléklet)
2021. október 19. napján kelt levelében az Egészségügyi Intézmény intézményvezető
főorvosa a XXIV 3420-6/2021. iktatószámon megküldött levélben foglaltakra hivatkozva
azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy az Egészségügyi Intézmény intézményi
létszáma – álláshelyeinek száma – egy fővel kerüljön megemelésre. (2. sz. melléklet)
Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm.
rendelet) 6. § (1) bekezdése értelmében egészségügyi szolgáltatás nyújtására - ha törvény
másként nem rendelkezik - az e rendelet szerinti működési engedéllyel rendelkező
egészségügyi szolgáltató jogosult.
A kérelem beadásának követelményeire különösen a Korm. rendelet alábbi rendelkezései
vonatkoznak:
„7. § (1) Az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító engedélyezési eljárás lefolytatása
és a működési engedély kiadása a (2)-(5) és (7) bekezdésben foglaltak szerint az
egészségügyi államigazgatási szerv feladat- és hatáskörébe tartozik. Az egészségügyi
államigazgatási szerv a működési engedélyt kérelemre, valamint e rendeletben vagy
jogszabályban meghatározott esetben hivatalból adja ki.”

„8. § (1) A kérelemben fel kell tüntetni
a) a kérelmező telephelyét;
b) új, egyéni vállalkozás keretében működni kívánó egészségügyi szolgáltató kivételével a
kérelmező KSH törzsszámát;
c) amennyiben az egészségügyi szolgáltató a szolgáltatást nem saját tulajdonában lévő
ingatlanban végzi, a tulajdonos nevét, székhelyét, az ingatlan (ingatlanrész) használatának
jogcímét;
d) az egészségügyi szolgáltatás nyújtásának helyét, a rendelési időt és a betegek részére
rendelkezésre állás idejét, védőnői szolgálat esetén a tanácsadás idejét;
…”
„8. § (4) A kérelemhez mellékelni kell
a) ha az egészségügyi közszolgáltatást az egészségügyi szolgáltató megállapodás vagy
szerződés útján teljesíti, az erre vonatkozó megállapodást, szerződést;
…”
A műkődési engedély kiadásának feltétele a kérelem benyújtása és a feladat ellátásra
megkötött védőnői szerződés csatolása.
Az Egészségügyi Intézmény működési engedélyének módosítási kéreleméhez szükséges
csatolni az új védőnővel megkötött szerződést. Az új körzet leendő védőnőjével a szerződés
megkötésének előfeltétele az üres álláshely.
Tekintettel arra, hogy az Egészségügyi Intézmény 2021. évi költségvetése nem tartalmazza az
új védőnői körzet bevételi és kiadási előirányzatait, így a bérköltség és járulék előirányzatokat
sem, a védőnő alkalmazása csak a 2022. évi költségvetés terhére, legkorábban 2021.
december 1. napjától jöhet létre.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének az
Önkormányzat 2021.évi költségvetésről szóló 6/2021. (II. 17.) önkormányzati rendeletének 15.
számú melléklete alapján az Egészségügyi Intézmény dolgozói létszáma 40 fő, az új védőnői
körzet létrehozása miatt e létszám 41 főre történő megemelésére lenne szükség.
Az alkalmazandó védőnővel előzetesen előszerződés köthető arra vonatkozóan, hogy
elfogadja az állást, és elfogadja ez egészségügyi szolgálati jogviszonyban történő kinevezést
2021.december 1. napjával, annak érdekében, hogy az Egészségügyi Intézmény a benyújtandó
működési engedély módosítási kéreleméhez csatolható legyen a törvényben előirt védőnői
szerződés.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől, hogy fentiek ismeretében hozza meg a
szükséges döntést.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
…../2021. (XI. 09.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár
Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye intézményi álláshelyeinek
megemeléséről

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.
a 29/2021. (IX. 14.) Önkormányzati rendelet megalkotásával létrehozott új
területi védőnői körzet ellátása érdekében támogatja Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye
álláshelyeinek számát 2021.december 1. napjától egy fő védőnői álláshellyel történő
megemelését, ezáltal az intézményi álláshelyek száma az eddigi 40 főről 41 főre.
emelkedik.
II.
felkéri Polgármestert, hogy tájékoztassa a Dr. Nádor Ödön Egészségügyi
Intézmény intézményvezető főorvosát a Képviselő-testület döntéséről a további
szükséges intézkedések megtétele céljából,
III. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az Önkormányzat 2021. évi
költségvetéséről szóló 6/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet 15. melléklete
módosításának előkészítéséről és Képviselő-testület elé terjesztéséről.
Határidő: a II. pont vonatkozásában: 2021. november 15., a III. pont vonatkozásában
a költségvetési rendelet soron következő módosítása
Felelős: Bese Ferenc polgármester
Az előterjesztést a Képviselő-testület saját hatáskörben, döntési joggal tárgyalja. A határozati
javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.
Budapest, 2021. október 21.

Kovácsné Demény Ildikó
az előterjesztés készítője
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XXIV 3420-6/2021 levél
Dr. Csima Alfréd intézményvezető főorvos úr levele

Bese Ferenc
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