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*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 hoz döntés.

Tisztelt Képviselő-testület!
2020. november 18-án hatályba lépett az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi
C. törvény (a továbbiakban: Eszjtv.).
Az Eszjtv. hatálya az állami és az önkormányzati fenntartású egészségügyi szolgáltatóra, annak
fenntartójára, valamint az állami vagy önkormányzati fenntartású egészségügyi szolgáltatónál
egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy (a továbbiakban: egészségügyi szolgálati
jogviszonyban álló személy) jogállására terjed ki.
Az Eszjtv.19. § (1)-(3) bekezdései szerint:
„(1) Az e törvény hatálya alá tartozó egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatott
közalkalmazott (a továbbiakban: érintett) közalkalmazotti jogviszonyára 2020. december 31.
napjáig a Kjt. rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) 2021. január 1. napján az érintett jogviszonya az egészségügyi szolgálati
munkaszerződésben foglaltak szerint az e törvény szerinti egészségügyi szolgálati jogviszonnyá
alakul át.
(3) A jogviszony átalakulásáról és az egészségügyi szolgálati munkaszerződés tervezett
tartalmáról az érintettet 2020. november 30. napjáig írásban tájékoztatni kell. Az egészségügyi
szolgálati munkaszerződést 2020. december 31-ig kell megkötni azzal, hogy azt 2021. január 1.
napjától kell alkalmazni.”
Azonban 2020. december 13-án hatályba lépett az egészségügyi dolgozók és egészségügyben
dolgozók jogviszonyával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 530/2020. (XI. 28.) Korm.
rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet), melynek 1. § (2) bekezdése szerint: az Eszjtv. hatálya
az egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatott közalkalmazott és munkavállaló jogviszonya
2021. március 1-jén alakul át az Eszjtv. szerinti egészségügyi szolgálati jogviszonnyá.
A Korm. rendelet1. (1) –(7) bekezdései alapján:
„(1) Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (a továbbiakban:
Eszjtv.) 19. §-át a (2)–(14) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) Az Eszjtv. hatálya alá tartozó egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatott közalkalmazott
és munkavállaló (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: érintett) jogviszonya 2021.
március 1-jén alakul át az Eszjtv. szerinti egészségügyi szolgálati jogviszonnyá.
(3) Az érintett jogviszonyára a (2) bekezdésben megállapított időpontig a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), illetve a munka
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) rendelkezéseit – a 2. §
figyelembevételével – kell alkalmazni.
(4) A jogviszony átalakulásáról és az egészségügyi szolgálati munkaszerződés tervezett
tartalmáról az érintettet az országos kórház-főigazgató által előírtak szerint írásban
tájékoztatni kell.
(5) Az egészségügyi szolgálati munkaszerződést a (2) bekezdésben meghatározott időpontot
megelőző napig kell megkötni, azzal, hogy azt a (2) bekezdésben meghatározott naptól kell
alkalmazni.
(6) Ha az egészségügyi szolgálati munkaszerződés az (5) bekezdés szerinti határidőn belül
nem kerül megkötésre, az érintett közalkalmazotti jogviszonya, illetve munkaviszonya a (2)
bekezdésben meghatározott napon megszűnik. Ebben az esetben a végkielégítésre a
közalkalmazott esetében az Eszjtv. 19. § (4) bekezdését, a munkavállaló esetében a
munkaszerződésben foglaltakat, ennek hiányában az Mt. rendelkezéseit kell alkalmazni.
(7) Az az érintett, akinek az illetményét az (5) bekezdés szerinti egészségügyi szolgálati
munkaszerződésben az Eszjtv. 1. melléklete szerinti illetménytábla alapján kell megállapítani,
2021. január 1-jétől a (2) bekezdésben meghatározott időpontig az Eszjtv. 1. mellékletében

foglalt, a 2021. január 1. – 2021. december 31. közötti időszakra vonatkozó illetménytábla
szerinti illetményre jogosult a fennálló közalkalmazotti vagy munkaviszony alapján végzett
munkájáért, feltéve, hogy az meghaladja az illetménynek, illetve a munkabérnek azt az összegét,
amire az érintett ezen bekezdés alkalmazása nélkül jogosult lenne a 2021. január 1. és a (2)
bekezdés szerinti időpont közötti időszakban.”
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete az 569/2016.
(XII.06.) határozatával döntött, hogy dr. Csima Alfréd János érvényes pályázatot benyújtó
pályázót - három hónap próbaidő kikötésével - kinevezi a Dr. Nádor Ödön Egészségügyi
Intézmény állományába 2017. január 1-től határozatlan időtartamra és egyben határozott időre,
2017. január 1-től 2021. december 31-ig tartó időtartamra megbízza az intézmény vezetésével.
A fentiek értelmében Budapest Főorvos XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata
fenntartásában, költségvetési szervként működő egészségügyi intézményben dr. Csima Alfréd
János közalkalmazotti jogviszonya – az Eszjtv és végrehajtási rendeletei alapján összeállított
tájékoztatóban rögzítetteknek a Főorvos Úr által történő elfogadása esetén - 2021. március 1.
napján egészségügyi szolgálati jogviszonnyá alakul át, amely átalakulással kapcsolatban külön
levélben nyilatkozattételre kértük fel Főorvos Urat arra vonatkozóan, hogy – figyelemmel
az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 4. § (10) bekezdésébe
foglalt összeférhetetlenségi rendelkezésre – 2021. március 1-től kezdődően gyógyító-megelőző
tevékenységet kíván-e folytatni, illetőleg nyilatkozni szíveskedjen esetlegesen fennálló egyéb
összeférhetetlenségi okról.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § c) pontja alapján: „ ha törvény
eltérően nem rendelkezik, a költségvetési szerv irányítása a következő hatáskörök gyakorlását
jelenti: a költségvetési szerv vezetésére kinevezés vagy megbízás adása, a költségvetési szerv
vezetőjének felmentése vagy a vezetői megbízás visszavonása, és – ha törvény vagy
kormányrendelet másként nem rendelkezik – a költségvetési szerv vezetőjével kapcsolatos
egyéb munkáltatói jogok gyakorlása.”
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 41. § (7) bekezdése és a 42. § 2. pontja értelmében a fenti irányítási
hatásköröket, az egyéb munkáltatói jogok gyakorlásának kivételével a Képviselő-testület
gyakorolja. Az Mötv. 67. § (1) bekezdés g) pontja szerint az önkormányzati intézményvezetők
esetében az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja, melyen az Mötv. 19. § b)
pontja alapján a kinevezés, vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, az
összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása
kivételével minden más munkáltatói jogot kell érteni.
Az intézmény intézményvezetője tekintetében a Képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói
jogokat.
A fentiek értelmében a jogviszony átalakulásáról és az egészségügyi szolgálati munkaszerződés
tervezett tartalmáról az érintettet írásban tájékoztatni kell.
A Kormány a 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletével az élet- és vagyonbiztonságot
veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása
érdekében Magyarország egész területére 2020. november 04. napjától veszélyhelyzetet
hirdetett ki.
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 kérem a Tisztelt Polgármester Úrtól, hogy a Katasztrófavédelmi törvényben
biztosított jogkörében eljárva a munkáltatói döntések meghozatalára vonatkozó javaslatot
elfogadni szíveskedjen.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján készített határozati javaslat:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének …/2021.
(II.16.)
határozata
dr. Csima Alfréd János
intézményvezető
közalkalmazotti
jogviszonyának egészségügyi szolgálati jogviszonnyá alakulásával kapcsolatos döntések
meghozataláról
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. az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók jogviszonyával kapcsolatos egyes
kérdésekről szóló 530/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 1.§ (4) bekezdése alapján – a jelen
határozat 1. melléklete szerint - tájékoztatja Dr. Csima Alfréd intézményvezető főorvost
a) arról, hogy az általa vezetett Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménnyel fennálló,
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerinti
közalkalmazotti jogviszonya – a tájékoztatóban foglaltak elfogadása és a vonatkozó
munkaszerződés megkötése esetén - 2021. március 1. napján az egészségügyi
szolgálati munkaszerződésben foglaltak szerint az egészségügyi szolgálati
jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény szerinti egészségügyi szolgálati
jogviszonnyá alakul át,
b) az egészségügyi szolgálati munkaszerződés tervezett tartalmáról.
II. felkéri dr. Szabó Tibor jegyzőt, hogy döntéséről Dr. Csima Alfréd János intézményvezető
főorvost tájékoztassa.
Határidő: 2021. február 19.
Felelős: dr. Szabó Tibor jegyző
Budapest, 2021. február 1.
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