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Tisztelt Képviselő-testület!  

2022. május 22. napján Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. 

Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye (a továbbiakban: Egészségügyi Intézmény) 

intézményvezető főorvosa tájékoztatta Önkormányzatunkat, hogy a házi 

gyermekorvosokkal tartott megbeszélés egyik témája az iskolaorvosi feladatok ellátása, 

illetve a feladat NEAK általi alul finanszírozása miatt orvoslásra szorul. Levelében, mely az 

előterjesztés 1.számú melléklete, megfogalmazta javaslatát, amely iskolaorvosi státusz 

létrehozására irányul. 

 

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdése 

értelmében a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik: 

a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, 

b) a fogorvosi alapellátásról, 

c) az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti 

ellátásról, 

d) a védőnői ellátásról, és 

e) az iskola-egészségügyi ellátásról. 

 

Az iskolaorvosi feladat, bár az alapellátás körébe tartozik, nem földrajzi területi elvek szerint 

került biztosításra, ezért nem szükséges körzet kialakítása, és annak előzetes 

engedélyeztetése.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének az 

egészségügyi alapellátási körzethatárok megállapításáról szóló 8/2017.(III.23.) 

önkormányzati rendelet 2. § - a alapján Budapest Főváros XXIII. kerület lakosai iskola - 

egészségügyi ellátása vonatkozásában Budapest Főváros XXIII. kerületének teljes 

közigazgatási területe egy ellátási körzetet képez. Ezen körzet iskola - egészségügyi 

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

Egészségügyi Intézménye látja el. 

 

Az iskola-egészségügyi ellátás személyes és közösségi ellátást nyújt az egészségi állapot 

megőrzése, a betegségek megelőzése, korai felismerése, valamint az egészségfejlesztés 

céljából. 

 

Az iskola-egészségügyi ellátás keretében a tanulói jogviszony megkezdésétől a 18 éves 

korosztályig, valamint a 18 év feletti, középfokú nappali rendszerű iskolai oktatásban részt 

vevők részére a következő megelőző ellátásokat végzik az orvosok és iskola védőnők: az 

anyagcserére, az érzékszervek működésére vonatkozó, valamint teljes körű fizikális 

szűrővizsgálatok, a fogazati rendellenességek felismerését célzó vizsgálatok, valamint a 

teljes fogászati státus rögzítése, az életkornak megfelelő fejlődésre vonatkozó vizsgálatok, 

a környezeti tényezők rizikófaktorainak feltárása, iskolai egészségfejlesztés, az 

egészségügyi, szociális, mentális problémákkal élő, hátrányos helyzetű tanulók kiemelt 

gondozása, megfelelő iskolai körülmények, életvitel kialakításában történő segítségnyújtás, 

pályaválasztásuk segítése, a tanulók szakmai alkalmasságának orvosi, védőnői vizsgálata, a 



fertőző betegségek megelőzésével kapcsolatos feladatok, az iskolai életkorhoz kötött és 

önkéntesen igénybe vehető kampányoltások elvégzése. 

 

Az iskola-egészségügyi ellátás megszervezése során gondoskodni kell arról, hogy 

rendelkezésre álljon a vizsgálatok elvégzésére alkalmas, miniszteri rendeletben 

meghatározott feltételekkel rendelkező helyiség.  

Az Egészségügyi Intézmény két iskolavédőnője látja el az oktatási intézményekben az előírt 

feladatokat közösen, erre a célra külön szerződött, a kerületben praxissal rendelkező négy 

házi gyermekorvossal. 

 

Az iskolaorvosi feladat finanszírozását az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási 

Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) 

Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szabályozza, az alábbiak szerint: 

 

„Egyéb alapellátási feladatok finanszírozása 

 

20. § (1) Az orvos és védőnő által nyújtott iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátás 

finanszírozására a NEAK a Vhr. 16. §-ának (1) bekezdése szerint köt szerződést. 

(2) A finanszírozási szerződés megkötéséhez a szolgáltató - az Eb. tv.-ben 

meghatározottakon túl - csatolja a külön jogszabály szerint az ellátás nyújtására jogosító 

szerződés másolatát, amely tartalmazza a nevelési, oktatási intézményben elhelyezettek, 

illetve tanulók létszámát. 

(3) A részmunkaidős orvossal működtetett iskola- és ifjúság-egészségügyi szolgálat esetén a 

NEAK - a nevelési-oktatási intézményben elhelyezettek, illetve tanulók (2) bekezdés szerinti 

létszáma alapján - havonta 47,8 Ft/fő összegű díjat utalványoz az orvosi feladatok ellátására 

a tárgyhónapot megelőző hónapban a 6. § (3) bekezdése szerint.” 

 

A jogszabály szerint a gyermeklétszám alapján az Egészségügyi Intézmény havonta 

132.200,- Ft-ot kap a NEAK-tól, amelyet létszámarányosan fizet ki a házi 

gyermekorvosoknak. 

 

  Bruttó 

NEAK havi bevétel   132 200 

  Gyermeklétszám Havi kifizetés 

  fő számla alapján 

Dr.Csiszár Béla 216 10 300 

Dr.Szőllőssy-András Judit 844 40 400 

Dr.Jakobenszky Tünde 574 27 300 

Dr.Papp László 1 133 54 200 

Összes havi kifizetés 2 767 132 200 

 

 

A kimutatás alapján megállapítható, hogy a feladat ellátására kötelezett házi 

gyermekorvosok joggal jelezték az Egészségügyi Intézmény vezetői felé, hogy méltatlan az 



ellenszolgáltatás mértéke, szeretnének ezért a feladatért tisztességes ellenszolgáltatást kapni, 

akár fenntartói kiegészítés formájában. 

 

Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról 

szóló 277/2021. (V. 26.) Kormányrendelet, valamint a Korm. rendelet 20/A. §-a 

kimondja, hogy az iskolaorvosi szolgálatot működtető szolgáltató iskolaorvosi 

bértámogatásra jogosult. 

 

20/A. § (1) Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény hatálya alá nem tartozó 

iskolaorvosi szolgálatot működtető szolgáltató szolgálatonként heti 40 órában 

foglalkoztatott iskolaorvos után havonta iskolaorvosi bértámogatásra jogosult, amelyet az 

iskolaorvosi szolgáltató az iskolaorvost közvetlenül megillető munkabérére és annak 

közterheire köteles fordítani. A bértámogatás összegét a 38. számú melléklet tartalmazza. 

 

Az Egészségügyi Intézmény vezetőjének javaslata ennek a bértámogatásnak a 

kihasználása, iskolaorvosi státusz létrehozásával. A státusz létrehozásával a feladat 

ellátása - amely jelenleg helyettesítéssel oldható meg - a házi gyermekorvosok tisztességes 

díjazásával valósulhatna meg.  

 

A cél, hogy a későbbiekben egy főállású iskolaorvos töltse be ezt az álláshelyet. 

 

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020.évi C. törvény meghatározza az 

orvosok szolgálati idejét és az ahhoz kapcsolható bért.  

 

A házi gyermekorvosok nyilatkozatát összegző intézményvezetői levél alapján (amely jelen 

előterjesztés 2. számú mellékleteként került csatolásra) egy álláshely létrehozásával, a 

jelenlegi házi gyermekorvosok egynegyed arányban (0,25 /1 fő státusz) vállalják az 

egészségügyi szolgálati jogviszony létesítését. Egészségügyi szolgálati jogviszonyban a 

bruttó béreik az alábbiak szerint alakulnak. 

 

 
 

A bértámogatás 1.588.434 Ft bevételt, míg a munkáltatói terhekkel növelt bérfizetési tétel 

havonta 1.846.199 Ft kiadást jelent. A létrehozott státusz többletkiadása 257.765 Ft/ hó. 

 

 

Dr. Papp László 0,25 (21-25 év) 361.455,- Ft

Dr. Csiszár Béla 0,25 (31-35 év) 408.993,- Ft

Dr. Szőllősy-András Judit 0,25 (31-35 év) 408.993,- Ft

Dr. Jakobenszky Tünde 0,25 (31-35 év) 408.993,- Ft



 
 

Tekintettel, hogy az Egészségügyi Intézmény éves költségvetésében – ugyan nem a BÉREK 

előirányzatán, de a szakmai szolgáltatásoknál – számlás kifizetések miatt - megjelenik a havi 

132.200 Ft összegű normatíva kifizetési előirányzata, a tényleges különbözet 2022. július 

1. napjától 2022. december 31. napjáig 753.390,- Ft, amely összeg az Egészségügyi 

Intézmény költségvetésében előre láthatóan ebben az évben rendelkezésre áll. 

 

 
 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől, hogy fentiek ismeretében hozza meg a 

szükséges döntést.  

 

 

 

 

 

Normatíva

47,80 ft /fő  ( egy éven túl helyettesítéssel ellátva az alapdíj 60%-a ) 0 Ft

Bértámogatás

Dr. Papp László 0,25 (21-25 év) 361.455,- Ft

Dr. Csiszár Béla 0,25 (31-35 év) 408.993,- Ft

Dr. Szőllősy-András Judit 0,25 (31-35 év) 408.993,- Ft

Dr. Jakobenszky Tünde 0,25 (31-35 év) 408.993,- Ft

Dr. Papp László 0,25 (21-25 év) munkavállalói bruttó bér :372.522- Ft 420.950,- Ft

Dr. Csiszár Béla 0,25 (31-35 év) munkavállaói bruttó bér: 420.428,- Ft 475.083,- Ft

Dr. Szőllősy-András Judit 0,25 (31-35 év) munkavállalói bruttó bér: 420.428,- Ft 475.083,- Ft

Dr. Jakobenszky Tünde 0,25 (31-35 év)munkavállaói bruttó bér: 420.428,- Ft 475.083,- Ft

          257.765,- Ft        

43/1999. III.3.) Korm rend. 20.§ (3) bek.szerint

1.588.434,- Ft
256/2013. (VII.5.) Korm.rend.9/2. sz. melléklet 

szerint - egészségügyi szolgálati jogviszonyban

  Bér+ járulékai kifizetés Összeg Ft/hó

2020. évi C. tv.1. sz. melléklet  szerint - 

egészségügyi szolgálati jogviszonyban
1.846.199,- Ft

Pénzügyi terv:

NEAK finanszírozás Összeg    Ft/hó

NEAK NORMATÍVA finanszírozásának előirányzata 2022 évre 1 586 400 Ft                  

Féléves előirányzat összege 793 200 Ft                     

Lehívható Bértámogatás 2022. II.félévére 9 530 604 Ft                  

Dr. Papp László 0,25 (21-25 év) munkavállalói bruttó bér :372.522- Ft 420 950 Ft                     

Dr. Csiszár Béla 0,25 (31-35 év) munkavállaói bruttó bér: 420.428,- Ft 475 083 Ft                     

Dr. Szőllősy-András Judit 0,25 (31-35 év) munkavállalói bruttó bér: 420.428,- Ft 475 083 Ft                     

Dr. Jakobenszky Tünde 0,25 (31-35 év)munkavállaói bruttó bér: 420.428,- Ft 475 083 Ft                     

BÉRKIFIZETÉS munkáltatói terhekkel fél évtől 11 077 194 Ft                

Támogatás - Bérfizetés 1 546 590 Ft-                  

Tényleges kiegészítési igény 2022. II.félévre 753 390 Ft        



Határozati javaslat: 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2022. (VI. 16.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye intézményi álláshelyeinek 

megemeléséről 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

 

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

Egészségügyi Intézménye álláshelyeit 2022. július 1. napjától egy fő iskolaorvosi 

státusszal megemeli, ezáltal az intézményi álláshelyek száma az eddigi 42 főről 43 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 2022. évi 

költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 15. melléklete 

módosításának előkészítéséről és Képviselő-testület elé terjesztéséről. 

 

Határidő: a II. pont vonatkozásában: 2022. június 30., 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, 2022. május 24. 

 

 

Kovácsné Demény Ildikó                                                       Bese Ferenc 

 az előterjesztés készítője                                                   polgármester, előterjesztő 

 

 

 

 

 

 

Melléklet:  

XXIV/414-29/2022 levél Dr. Csiba Gábor Tamás intézményvezető főorvos úr levele 

 


