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Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2021. október 21.

Javaslat  az  Egészségmegőrzési  Központnál  foglalkoztatottak  létszámának
meghatározására, költségvetési előirányzat módosítására

Előadók:     a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

Előkészítő:      Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető
Demeter-Weiner Anett ügyintéző

Meghívott: -

Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2021. október 20.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. október 20.
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság                     2021. október 20.

A napirendi pont rövid tartalma:
2021.  november  1-től  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Önkormányzatának kötelezően
ellátandó egészségügyi feladatait az Egészségmegőrzési Központ látja el, melynek okán
szükséges az önkormányzat és az intézmény előirányzatának módosítása. 

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve:  Humán Szolgáltatási Főosztály 

Intézményigazgatási Osztály
Iktatószám: 17613-    /2021.

Ügyintéző neve: Demeter-Weiner Anett Ügyintéző telefonszáma: 25/544-276
Ügyintéző aláírása: Főosztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok: ------
2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:  
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: 
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: 
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:  egyszerű/minősített
A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés
Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT
az Egészségmegőrzési Központnál foglalkoztatottak létszámának meghatározására,
költségvetési előirányzat módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

A  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  fenntartásában  lévő
Egészségmegőrzési Központ (2400 Dunaújváros, Erkel kert 23.) a védőnői szolgálat és az
iskola-orvosi szolgálat tekintetében egészségügyi szolgáltatónak minősül. Az intézmény a
Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya által
kiadott  érvényes  működési  engedéllyel  rendelkezik,  valamint  finanszírozási  szerződést
kötött  a  Nemzeti  Egészségbiztosítási  Alapkezelővel  (a  továbbiakban:  NEAK)  az
egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes
szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján. 

Az egészségügyi  szolgálati  jogviszonyról  szóló 2020. évi  C. törvényben (továbbiakban:
Eszjtv.) meghatározottak alapján az állami és az önkormányzati fenntartású egészségügyi
szolgáltatónál  csak  egészségügyi  szolgálati  jogviszony  keretében  lehet  egészségügyi
tevékenységet  és  az  egészségügyi  szolgáltató  működőképességének,  illetve  az
egészségügyi  szolgáltatások  üzemeltetésének  biztosítására  irányuló  tevékenységet
végezni.

A törvény erejénél fogva az intézményvezető, a védőnők, iskola-orvosok és asszisztensek,
továbbá 3 fő üzemeltetési munkatárs  jogviszonya 2021. március 1. napjától egészségügyi
szolgálati jogviszony. 

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  605/2021.  (VI.2.)  határozata  és
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  749/2021.  (VII.15.)
határozata alapján a háziorvosi,  és házi  gyermekorvosi,  fogorvosi  alapellátást,  mint  az
önkormányzat Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
13.  §  4.  pontban meghatározott  kötelezően ellátandó feladatát  az  Egészségmegőrzési
Központ egészségügyi szolgáltató látja el 2021. november 1. napjától. 

A helyettesített  körzeteket ellátó  szakápolók az önkormányzat  alkalmazása megszűnik,
2021. november 1. napjától az Egészségmegőrzési Központ alkalmazottai lesznek. 

Az Eszjtv. 1. § (4) és (5) bekezdése értelmében: 
- (4) Az (1) bekezdés szerinti egészségügyi szolgáltatónál - az (5) bekezdésben foglalt kivétellel -
csak  egészségügyi  szolgálati  jogviszony  keretében  lehet  egészségügyi  tevékenységet  és  az
egészségügyi  szolgáltató  működőképességének,  illetve  az  egészségügyi  szolgáltatások
üzemeltetésének  biztosítására  irányuló  tevékenységet  végezni.  Az  egészségügyi  szolgáltató
működőképességének,  illetve  az  egészségügyi  szolgáltatások  üzemeltetésének  biztosítására
irányuló tevékenységek szabályait a Kormány rendeletben határozza meg. 

-  (5)  A  (4)  bekezdés  nem  zárja  ki  -  a  Kormány  rendeletében  meghatározott  személyes
közreműködő kivételével - a közreműködő, valamint az önkéntes segítő egészségügyi szolgáltató
általi igénybevételének lehetőségét.



Fentiek  alapján  a  helyettesítéssel  ellátott  háziorvosi  körzetekben  az  egészségügyi
szakápolókat  egészségügyi  szolgálati  jogviszony  keretein  belül  kell  foglalkoztatni  az
intézménynél.   A törvény nem zárja  ki  a  közreműködői  szerződések megkötését  ezért
tekintettel  arra,  hogy  Dunaújváros  közigazgatási  területén  működő  háziorvosi
egészségügyi  szolgáltatók  mindegyike  valamilyen  vállalkozási  formában  végzi
tevékenységét, számukra a közreműködői szerződés megkötése célszerű.

Az  Egészségmegőrzési  Központ  létszámát  emelni  kell,  a  létszámemelés  miatt  az
intézmény költségvetési előirányzatát pedig módosítani szükséges. 

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  finanszírozási  szerződést  kötött  az
egészségügyi  szolgáltatások  Egészségbiztosítási  Alapból  történő  finanszírozásának
részletes  szabályairól  szóló  43/1999.  (III.  3.)  Korm.  rendelet  alapján  a  Nemzeti
Egészségbiztosítási  Alapkezelővel  az  önkormányzat  által  működtetett  háziorvosi
szolgálatokkal  finanszírozására,  mely  2021.  október  31.  napjával  megszűnik.  2021.
november 1. napjától az Egészségmegőrzési Központ jogosult a helyettesítéssel ellátott
körzetek finanszírozására kapott összeg felett rendelkezni, a körzeteket a finanszírozásból
működtetni.

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  hatáskörében  eljáró
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2021.
(II.18.)  önkormányzati  rendeletben  betervezett  bevételi  oldalon  csökkenteni  kell  az
önkormányzat előirányzatát, az Egészségmegőrzési Központét pedig emelni. 

A  szakápolók  személyi  juttatásának,  a  vállalkozó  orvosok  díjának,  továbbá  a  körzet
működéséhez szükséges üzemeltetési kiadások fedezete a NEAK-tól kapott finanszírozás,
mely magában foglalja az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók
illetmény-  vagy  bérnövelésének,  valamint  az  ahhoz  kapcsolódó  támogatás
igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) és
(4) bekezdésében,

-  „3.  § (1)  Az  egészségügyi  ágazati  előmeneteli  szabályok  hatálya  alá  tartozó
egészségügyi  dolgozót  vagy  egészségügyben  dolgozót  foglalkoztató  egészségügyi
szolgáltató a 2/A. § (1) és (2) bekezdése vagy 2/B. § szerint meghatározott alapbérben
(garantált illetményben) részesülő dolgozójának az alapbéréhez (garantált illetményéhez)
és annak szociális hozzájárulási adójához, valamint a béremelésre eső mozgóbér elemek
biztosításához  és  annak  szociális  hozzájárulási  adójához  kapcsolódóan  támogatásra
jogosult.”, 

-  „(4)  Az  alapellátásban  részt  vevő  egészségügyi  szolgáltató  részére  a  2/A.  §  (2)
bekezdése szerinti alapbéremeléshez kapcsolódó támogatás havi mértéke 2021. január
hónaptól megegyezik a 2021. január 1-jén hatályos 10. mellékletben szereplő támogatási
összeg  és  az  azt  terhelő  mindenkori  szociális  hozzájárulási  adó  összegével  emelt
összeggel,  valamint  az  alapbér  emelkedésre  eső  mozgóbér  elemek  (mozgóbér
különbözet) és az azokat terhelő mindenkori szociális hozzájárulási adó összegével emelt
összeggel”, meghatározott támogatás összegét is. 



Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelete
34. § (3) pontja értelmében a döntéshez minősített többség szükséges.

Az  előterjesztést  a  szociális,  egészségügyi,  és  lakhatási  bizottság,  a  pénzügyi,  gazdasági  és
városüzemeltetési bizottság valamint az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság a 2021. október 20-i
üléseiken tárgyalták. Mivel a bizottsági ülésekre a közgyűlési postázást követően került sor, ezért a

bizottságok véleményét a bizottságok elnökei a Közgyűlésen szóban ismertetik

Fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé.

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
….../2021. (X.21.) határozata

Egészségmegőrzési  Központnál  foglalkoztatottak  létszámának  meghatározásáról,
költségvetési előirányzat módosításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Egészségmegőrzési Központ
(2400  Dunaújváros,  Erkel  kert  23.)  –  mint  egészségügyi  szolgáltató  -  létszámát  2021.
november 1. napjától 36 főben határozza meg az alábbiak szerint:

Munkakör megnevezése Létszám

intézményvezető 1 fő

iskolaorvos 2 fő

asszisztens 2 fő

területi védőnő 15 fő

iskolavédőnő 8 fő

üzemeltetés 3 fő

szakápoló 5 fő

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri az Egészségmegőrzési
Központ – mint egészségügyi szolgáltató – vezetőjét,  hogy a 1. pontban foglalt  döntésnek
megfelelően az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását végezze el.

Felelős:   az Egészségmegőrzési Központ vezetője
Határidő: 2021. november 30.   

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felkéri  a  jegyzőt,  hogy  a
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  hatáskörében  eljáró
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  2021.  évi  költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló  6/2021.
(II.18.)  önkormányzati  rendeletet  módosítsa  aszerint,  hogy  a  működési  célú  állami
támogatások  sorát  (Nemzeti  Egészségbiztosítási  Alapkezelőtől  kapott  finanszírozás)
24.854.000,- Ft azaz huszonnégymillió-nyolcszázötvennégyezer forint  összeggel,  továbbá  a
személyi juttatás 3.588.000,- Ft, azaz hárommillió-ötszáznyolcvannyolcezer forint + munkaadót
terhelő járulék sort 352.000,- Ft, azaz háromszázötvenkétezer forint, továbbá a dologi kiadások
sort 20.914.000,- Ft, azaz húszmillió-kilencszáztizennégyezer forint összegekkel csökkentse le. 



Felelős: - a költségvetés módosításáért: 
   a jegyző

               - a költségvetés módosításában való közreműködésért:
          a gazdasági főosztály vezetője 

Határidő:  - a költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  felkéri  az  Egészségmegőrzési
Központ  intézményvezetőjét,  hogy  a  Nemzeti  Egészségbiztosítási  Alapkezelővel  2021.
november 1-től hatályos finanszírozási szerződés alapján járó támogatás erejéig az intézmény
bevételi  és  kiadási  oldalát  módosítsa  és  a  módosításról  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlését tájékoztassa.

5. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  úgy  határoz,  hogy  a  még
fennmaradó  költségek  fedezetéhez  a  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata
Közgyűlése  hatáskörében  eljáró  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  a
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2021.  évi  költségvetéséről  és
végrehajtásának  szabályairól  szóló  6/2021.  (II.18.)  önkormányzati  rendeletet  12.  melléklet
11.2.  Háziorvosi ellátás eszköz beszerzés soráról  800.000,- Ft  összeget  a 7.  melléklet 11.
Egészségügyi feladatok cím 3. Dologi kiadások sorára átcsoportosít.

Felelős: - a költségvetés módosításáért: 
     a jegyző
               - a költségvetés módosításában való közreműködésért:
          a gazdasági főosztály vezetője 

Határidő:  - a költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

5.   Dunaújváros  Megyei Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlése felkéri a polgármestert  a
határozat közlésére.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
  a polgármester      
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

a humán szolgáltatási főosztály vezetője

          Határidő: 2021. október 31.

    Dunaújváros, 2021. október 21.

Dr. Székely Károly s.k. Tóth Kálmán s.k.
a szociális, egészségügyi és lakhatási

bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi 

bizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.
a pénzügyi, gazdasági és

városüzemeltetési bizottság elnöke


