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*Veszélyhelyzetben a Képviselő-testület valamint annak bizottságai helyett a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a 

Polgármester jogosult döntést hozni. 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) 

bekezdés értelmében veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-

testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, 

illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. 

 

Fentiek alapján az előterjesztés készítője azzal a kéréssel fordult hozzám, hogy a 

Katasztrófavédelmi törvényben biztosított jogkörömben eljárva - az alábbi 

előterjesztésben foglaltak alapján – hozzam meg a szükséges döntéseket. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019. (XII.13.) 

önkormányzati rendelet 34. §-a rendelkezik a sürgősségi indítvány beterjesztésének 

szabályairól. A hivatkozott rendelkezés alapján sürgősségi indítvány előterjesztésére a 

polgármester, bármely bizottság, a települési képviselők legalább egynegyede és a jegyző 

jogosult. 

A sürgősségi indítványban meg kell jelölni a sürgősség alátámasztásául szolgáló tényeket, 

mely kötelezettségnek az alábbiak szerint teszek eleget: 

 

2020. november 18. napján lépett hatályba az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 

2020. évi C. törvény (továbbiakban: Törvény). Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról 

szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI.28.) Korm. rendelet 2021. 

január 1. napjától hatályos. 

 

A vonatkozó jogszabályok alapján 2021. március 1-től az állami és önkormányzati 

fenntartású egészségügyi szolgáltatók (fekvő- és járóbeteg intézmények) alkalmazásában álló 

egészségügyi dolgozók, rezidensek és egyéb alkalmazottak egészségügyi szolgálati 

jogviszony keretében látják majd el a feladataikat. 

 

A törvény hatálya az állami és az önkormányzati fenntartású egészségügyi szolgáltatóra, 

annak fenntartójára, valamint az állami vagy önkormányzati fenntartású egészségügyi 

szolgáltatónál egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy jogállására terjed ki. 

 

Tekintettel arra, hogy a Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézmény (a továbbiakban: EÜI) 

Alapító Okitara tartalmazza az EÜI-nél alkalmazásban álló személyek jogviszonyát, a fent 

hivatkozott jogszabályok értelmében szükséges az EÜI Alapító Okiratának módosítása. 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) 

bekezdés értelmében veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-



testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, 

illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. 

 

Az előterjesztésben szereplő határozati javaslat - a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

27/2021. (I.029.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel - a 

Katasztrófavédelmi törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezésének megfelelően 

készült.  

 

Fentiek alapján kérem Tisztelt Polgármester Úrtól, hogy a Katasztrófavédelmi törvényben 

biztosított jogkörében eljárva - az előterjesztésben foglaltak alapján – szíveskedjék döntését 

meghozni. 

A KATASZTRÓFAVÉDELEMRŐL ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ EGYES 

TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXXVIII. TÖRVÉNY 46. § (4) 

BEKEZDÉSE ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT HATÁROZATI JAVASLAT:  

 

1. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének 

…./2021. (II. 23.) határozata a Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézmény Alapító 

Okiratának módosítása tárgyában 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy  

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

Egészségügyi Intézménye ( a továbbiakban: Intézmény) (1238 Budapest, Táncsics 

Mihály u. 104.) Alapító Okiratának jelen határozat mellékletében foglaltak szerinti 

módosítását jóváhagyja azzal, hogy a törzskönyvi nyilvántartást végző hatóság 

rendelkezéseinek megfelelően, az érintett intézmény és az Önkormányzat érdekeit 

nem sértő módon a mellékletben szereplő tartalomtól el lehet térni. 

 

II.  a jelen határozat mellékletében rögzített Módosító okiratot valamint az Intézmény 

egységes Alapító Okiratát, a módosítások jóváhagyása valamint a törzskönyvi 

nyilvántartásban történő átvezetése végett megküldi a Magyar Államkincstár részére. 

 

III. jelen határozatot, valamint majd a Magyar Államkincstár által záradékolt egységes 

szerkezetbe foglalt Alapító okiratot megküldi az Intézmény részére. 

 

Határidő: 2021. február 28. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

 

Budapest, 2021. február 18. 

 

  Haraszti Erika 

  előterjesztés készítője 

 



Mellékletek:  

a Dr Nádor Ödön Egészségügyi Intézmény Alapító Okirata  

- Módosító Okirat 

- Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetben 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------  

 

 

 

Fenti előterjesztés alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 

biztosított jogkörben eljárva a szükséges döntéseket 2021. február 23. napján 

meghozom.  

 

 

 

 

 

          Bese Ferenc 

         polgármester  

          előterjesztő 

 

 

 

 

 

 

 


