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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. 

 

 

 

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

Intézményének (a továbbiakban XXIII. kerületi EÜI) intézményvezető főorvosa (név), 2021. 

március 12. napján Polgármester Úr részére megküldött levelében azzal a kéréssel fordult 

Tisztelt Polgármester Úrhoz, hogy 2021. február 1. napjától a pandémia végéig, a felnőtt 

háziorvosi praxisok rezsi költségének elengedését támogassa. Mellékelte a felnőtt 

háziorvosok ez irányú kérelmét is, melyet a felnőtt háziorvosok Intézményvezető Főorvos Úr 

részére, 2021. március 1. napján juttattak el. 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 4. pontja, valamint a 23. § (5) bekezdés 9. pontja a települési önkormányzat 

feladataként határozza meg az egészségügyi alapellátás biztosítását. 

 

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

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

önkormányzati rendelet alapján kilenc felnőtt háziorvosi körzet található Soroksáron. 

 

A felnőtt és gyermek háziorvosokkal 2015. évben kötött egységes feladat-ellátási szerződések 

(a továbbiakban szerződések) 4.8. pontja alapján a szerződések mellékletét képezik a 

költségmegosztási megállapodások (a továbbiakban megállapodások). 

„4.8. Szerződő Felek a használatba átadott és átvett ingó és ingatlan vagyontárgyakhoz 

kötődő jogokat, kötelezettségeket és vállalásokat a jelen szerződéshez kapcsolódó 3. számú 

melléklet szerinti Költségmegosztási megállapodás tartalmazza.” 

 

A megállapodások 2. pontja értelmében a külön nem mérhető közműszolgáltatások 

költségéhez a Szolgáltató az általa használt területrész arányában járul hozzá. Szerződő felek 

a közüzemi költségek terheit Önkormányzat 25 % Szolgáltató 75 % arányban viselik. A 

költségek elszámolása a Szolgáltató és a Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézmény között 

havonta történik.  

 

Több mint egy évvel ezelőtt hazánkban is megjelent a koronavírus, befolyásolva mindennapi 

szokásainkat, megváltoztatva addigi életünket. Idén megérkezett a járvány harmadik hulláma, 

melynek megfékezése céljából megkezdődött a lakosság beoltása.  
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Az oltások beadása nagy felelősséget és terhet ró a háziorvosokra. A háziorvosok jelentős 

túlmunkát látnak el, ebből adódik, hogy a praxisok által használt rendelő helyiségek rezsi 

költségei megemelkedtek.  

 

A fentieket figyelembe véve javaslom Tisztelt Polgármester Úrnak, 2021. február 1. napjától 

2021. december 31. napjáig a felnőtt háziorvosok által használt rendelők rezsi költségeinek 

elengedését. 

A XXIII. kerületi EÜI részére kieső rezsi költség fedezete a saját költségvetési kerete, mely 

szükség esetén kiegészítésre kerül a költségvetési maradvány összegéből. 

 

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.29.) Korm. rendelet 1. §-ával kihirdetett veszélyhelyzetre való 

tekintettel - a Katasztrófavédelmi törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt 

rendelkezésének megfelelően készült. 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Polgármester Úrtól, hogy a Katasztrófavédelmi törvényben 

biztosított jogkörében eljárva - az előterjesztésben foglaltak alapján – szíveskedjék döntéseit 

meghozni. 

A KATASZTRÓFAVÉDELEMRŐL ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ EGYES 

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

BEKEZDÉSE ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT HATÁROZATI JAVASLAT:  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének …../2021. 

(III.25.) határozata a felnőtt háziorvosi praxisok által használt rendelő helyiségek rezsi 

költségének elengedése tárgyában  

 

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

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

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy 

 

I. a koronavírus járvány harmadik hullámában a felnőtt háziorvosok többlet munkáját 

megköszönve, 2021. február 1. napjától 2021. december 31. napjáig a felnőtt 

háziorvosi praxisok által használt orvosi rendelőkre megállapított havi rezsi díjak 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön 

Egészségügyi Intézménye (a továbbiakban XXIII. kerületi EÜI) részére történő 

fizetését elengedi, amely elengedett rezsi díjak fedezete a XXIII. kerületi EÜI saját 

költségvetési keretéből biztosított, szükség esetén kiegészítve a költségvetési 

maradvány összegéből. 

II.  gondoskodik a határozat megküldéséről a XXIII. kerületi EÜI Intézményvezető 

Főorvosa részére. 

 

Határidő: 2021. március 31. 

Felelős:     Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest, 2021. március 19. 

             Köblös Anita 

                         előterjesztés készítője  
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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. március 25. napján 

meghozom.  

 

 

 

          Bese Ferenc 

         polgármester  

          előterjesztő 


