
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2021. december 16.

Javaslat az Egészségmegőrzési Központ magasabb vezetői és vezetői megbízások
köréhez kapcsolódó juttatások mértékének meghatározására

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

Előkészítő:      Molnár-Osztrocska Diána főosztályvezető
Szünderné Katrics Renáta ügyintéző

Meghívott:  Demeter-Weiner Anett Egészségmegőrzési Központ intézményvezető 

Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2021. december 15.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021. december 15.

A napirendi pont rövid tartalma:
 Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló
528/2020.  (XI.28.)  Korm.  rendelet  24.  §  (3)  bekezdése  értelmében  a  nem  állami
fenntartású egészségügyi  szolgáltatónál  a vezetői  juttatások mértékét  az egészségügyi
szolgáltató fenntartója állapítja meg. 

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

Iktatószám: 17613-105/2021.

Ügyintéző neve: Szünderné Katrics Renáta Ügyintéző telefonszáma: 25/544-151
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 Központ magasabb vezetői és vezetői megbízások köréhez
kapcsolódó juttatások mértékének meghatározására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő Egészségmegőrzési
Központ  az  egészségügyi  szolgálati  jogviszonyról  szóló  törvény  hatálya  alá  tartozó
önkormányzati fenntartású egészségügyi szolgáltató.

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló
528/2020. (XI.28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 24. § (3) bekezdése
szerint:

„24. § (3) Az (1) bekezdés alá nem tartozó – azaz nem állami fenntartású -egészség-
ügyi szolgáltatónál a vezetői juttatások mértékét az egészségügyi szolgáltató fenn-
tartója, illetve tulajdonosa állapítja meg.”

A Korm. rendelet 5. § szerint:
5. § (1) Magasabb vezetői megbízásnak minősül
a)  az  intézményvezetésre  adott  megbízás,  a  klinikai  központ  vezetésére  adott
megbízás,
b)  az  orvosigazgatói  (szakmai  intézményvezető-helyettesi),  ápolási  igazgatói  feladatok
ellátására adott megbízás,
c) a gazdasági igazgatói megbízás,
d) * az  intézményvezető  általános  vagy  szakmai  helyettesítését  magában  foglaló
vezetői  megbízás,  ha  a  munkakörnek  az  intézmény  szervezeti  és  működési
szabályzatában  történő  létrehozását  az  országos  kórház-főigazgató  előzetesen
jóváhagyta.
(2) * Vezetőnek minősül -  az (1)  bekezdésben foglaltak kivételével  -  az intézmény
önálló  szervezeti  egységének  vezetője  és  annak  helyettese,  valamint  a
munkamegosztás  szempontjából  elkülönült  szervezeti  egység  vezetője  és  annak
helyettese.

Az Egészségmegőrzési  Központban  vezető  illetve  magasabb  vezetői  megbízásnak  az
alábbi  munkakörök  minősülnek,  tehát  az  alábbi  négy  vezetői  juttatás  mértékét  kell
meghatározni:

- intézményvezető
- intézményvezető helyettese
- munkamegosztás  szempontjából  elkülönült  szervezeti  egységek  vezetői,  területi

illetve iskolavédőnő csoportvezetők

Az  Egészségmegőrzési  Központ  intézményvezetője  javaslattal  élt  a  vezetői  juttatások
meghatározásához (az előterjesztés 1. számú melléklete) figyelembe véve az országos
kórház  főigazgatónak  az  állami  fenntartású  egészségügyi  szolgáltatónál  egészségügyi
szolgálat jogviszonyban álló személy illetményén felüli díjairól és vezetői juttatásairól szóló
1/2021. OKFŐ utasítását. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2000528.KOR#lbj2id1016
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2000528.KOR#lbj1id1016


Az állami fenntartású intézményekben a vezetői juttatás legalacsonyabb mértéke bruttó
ötvenezer  forint.  Figyelembe  véve  az  Egészségmegőrzési  Központ  szakmai,
egészségügyi  ellátásának  szükségességét,  amely  2021.  november  1.  napjától  további
feladatokkal  bővült,  az  intézményvezető  az  alább  javaslatot  tette  az  illetményen  felüli
juttatások mértékére:

a) az intézményvezető vezetői juttatásának felső határa 0,- forint
b) az intézményvezető helyettesének vezetői juttatásának felső határa bruttó 30.000.-

forint
c) a munkamegosztás szempontjából elkülönült szervezeti egységek vezetői, területi

illetve iskolavédőnő csoportvezetők vezetői juttatásának felső határa bruttó 20.000.-
forint

A fedezet az intézmény 2022. évi költségvetése tervezése során kerül biztosításra.
 
Az  előterjesztést  a  szociális,  egészségügyi  és  lakhatási  bizottság és  az  ügyrendi,
igazgatási és jogi bizottság 2021. december 15-ei rendkívüli  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. (XII.16.) határozata 

az Egészségmegőrzési Központ magasabb vezetői és vezetői megbízások köréhez
kapcsolódó juttatások mértékének meghatározásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a fenntartásában működő
Egészségmegőrzési Központ (2400 Dunaújváros, Erkel kert 23.) magasabb vezetői és
vezetői megbízások köréhez kapcsolódó juttatások mértékét az egészségügyi szolgálati
jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI.28.) Korm.
rendelet 24. § (3) bekezdésében foglaltak alapján 2022. január 1. napjától az alábbiak
szerint határozza meg:

- az intézményvezető vezetői juttatásának felső határa 0.- forint
- az intézményvezető helyettesének vezetői juttatásának felső határa bruttó 30.000.-

forint
- a munkamegosztás szempontjából elkülönült szervezeti egységek vezetői, területi

illetve iskolavédőnő csoportvezetők vezetői juttatásának felső határa bruttó 20.000.-
forint

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város  Önkormányzata Közgyűlése felkéri  az
Egészségmegőrzési Központ vezetőjét  és a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet
igazgatóját, hogy az 1. pontban hozott döntésnek megfelelően az intézmény 2022. évi
költségvetése tervezése során a juttatás fedezetéről  továbbá a magasabb vezetői  és



vezetői  megbízások  köréhez  kapcsolódó  juttatások  munkaszerződésben  való
rögzítéséről gondoskodjon.

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 

      az Egészségmegőrzési Központ vezetője  

  - a végrehajtásban való közreműködésért: 
  a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet igazgatója

Határidő:  2022. január 31.

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

Felelős  :     - a határozat végrehajtásáért:
 a polgármester
- a végrehajtásban való közreműködésért: 
  a humán szolgáltatási főosztály vezetője

 Határidő:  2021. december 31.

Dunaújváros, 2021. december 16. 

dr. Székely Károly s.k.
a szociális, egészségügyi és lakhatási

bizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi

bizottság elnöke
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