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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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

Intézménye intézményvezető főorvosa kérelemmel fordult a Szociális és Köznevelési Osztály 

felé, melyben kéri a Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézmény (a továbbiakban: EÜI) 

elnevezésének módosítását Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézet névre.  

 

Az Intézményvezető Főorvos Úr kérését az alábbiakkal indokolta: 

 

„Figyelemmel arra, hogy az intézményhez képest az intézet egy szűkebb, önálló célra alapított 

szervezet, amely tudományos , kulturális, közszolgáltatási feladatot lát el, és mivel Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi 

Intézménye működési köréből több szervezeti egység (pl. Gondozóház, Bölcsőde) is kikerült, 

immár tevékenysége kizárólag az egészségügyi ellátás magas színvonalú biztosításában 

határozható meg, indokoltnak mutatkozik nevében az „intézet” szó szerepeltetése. Ennek 

megfelelően javaslom, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 

Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye a jövőben …………. Intézet legyen.” 

 

Az egészségügyi alapellátás megszervezése a települési önkormányzatok feladata, melynek 

keretében biztosítják, hogy a beteg a lakóhelyén, illetve annak közelében hosszú távú, 

személyes kapcsolaton alapuló, folyamatos egészségügyi ellátásban részesüljön, nemétől, 

korától és betegsége természetétől függetlenül. 

 

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

„ 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.” 

Fenti feladatokkal kapcsolatos szabályozást tartalmaz többek között a háziorvosi, házi 

gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet, mely 

rendelet azokra a praxisjoggal rendelkező háziorvosokra, házi gyermekorvosokra és 

alapellátást végző fogorvosokra terjed ki, akik területi ellátási kötelezettséget vállalva az 

önkormányzattal, az önkormányzati feladatokat ellátó egészségügyi intézménnyel 

közalkalmazotti jogviszonyban állnak, vagy az önkormányzattal kötött szerződés értelmében 

a feladatokat gazdálkodó szervezeti formában vagy magánorvosként végzik. 

Intézmény fogalommeghatározása: 

Az intézmény egy átfogó céllal létesített szervezet, amely a gazdasági, kulturális, egyházi, 

szociális, oktatási élet, egészségügy vagy az államigazgatás területén működik. 

 

Intézet fogalommeghatározása:  

Egy szűkebb, önálló célra alapított szervezet, amely egy tudományos, kulturális vagy 

közszolgálati feladatot lát el. 



 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának dr. Nádor Ödön Egészségügyi 

Intézménye elnevezésében történő változtatás nem csupán az EÜI Alapító okiratának 

módosításával jár, további adminisztrációs terheket is maga után von. Módosítani szükséges 

többek között a Polgármesteri Hivatal Alapító okiratát, az SZMSZ-t, az EÜI megnevezését 

tartalmazó valamennyi helyi önkormányzati rendeletet, továbbá az EÜI-ben a névtáblák, 

bélyegzők, stb. cseréje is szükségessé válik.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől, hogy fentiek ismeretében hozza meg döntését. 

 

 

Határozati javaslatok: 

 

1. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2020 (VIII. 11.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye Alapító Okiratának 

módosítása tárgyában 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

 

I. a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat által fenntartott Dr. Nádor 

Ödön Egészségügyi Intézmény elnevezésének Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézet 

elnevezésre történő módosítását támogatja, egyúttal Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye (1238 Budapest, 

Táncsics Mihály utca 104.) Alapító Okiratának jelen határozat mellékletében foglaltak szerinti 

módosítását jóváhagyja.  

 

II. Felkéri a Polgármestert, hogy a döntésben foglaltakról az érintetteket értesítse, 

valamint az intézmény elnevezésének megváltozásával kapcsolatban szükséges 

feladatok végrehajtásáról intézkedjen. 

Határidő: 2020. augusztus 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

2. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2020 (VIII. 11.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye Alapító Okiratának 

módosítása tárgyában 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

 

I. a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat által fenntartott Dr. Nádor 

Ödön Egészségügyi Intézmény elnevezésének Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézet 

elnevezésre történő módosítását nem támogatja. 

 

II. Felkéri a Polgármestert, hogy a döntésben foglaltakról az érintetteket értesítse. 

 

Határidő: 2020. augusztus 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

 



Az előterjesztést a Képviselő-testület saját hatáskörben, döntési joggal tárgyalja. A határozati 

javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

 

 

Budapest, 2020. július 27. 

 

 Babócsi Beáta Bese Ferenc 

 előterjesztés készítője polgármester, előterjesztő 

 

 

 

 

 

 

Mellékletek:  

1. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Dr. Nádor Ödön 

Egészségügyi Intézménye Alapító Okiratának módosítása (Alapító Okirat 

módosításokkal egységes szerkezetben) 

2. Egyeztető lap 


