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szerződés módosítására és 
közalkalmazotti álláshelyek 
megszüntetésére 

A Kőbányai Önkormányzat Népjóléti Bizottsága 2001. február 1.-i ülésén az alábbi 
határozatot hozta: 

60120 ll. (II. l.) N ép j ól éti Bizottság határozat 
A Népjóléti Bizottság megerősíti döntését a vegyes jellegű háziorvosi praxisok 
megszüntetésére. A Bizottság egyben felkéri az Egészségügyi Szolgálat vezetőjét, hogy a 
március l-jei bizottsági ülésre készíttessen konkrét előterjesztést az intézményben a csoportos 
közalkalmazotti létszámcsökkentés módjára és ütemezésére vonatkozóan. 

A Kőbányai Egészségügyi Szolgálat fentieknek megfelelőerr elkészítette az ezzel kapcsolatos 
ütemtervet, melyet a Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. március 17-i ülésén 
a 15 6/20 ll. (III. l 7.) határozatával j óváhagyott 

1./ Az ütemtervnek megfelelőerr az Egészségügyi Szolgálat írásban tájékoztatta a vegyes 
praxisok orvosai t, közalkalmazott asszisztenseit a Kőbányai Önkormányzat szándékáról (a 
vegyes praxisok megszüntetéséről) és kiküldte az előzetes szándék nyilatkozatokat a közös 
megegyezéssel történő munkaviszony megszüntetéséhez valamint egy munkaszerződés 

mintát. A megadott határidőig ugyan beérkezett 3 szándéknyilatkozat a közös megegyezéssel 
történő munkaviszony megszüntetésről, de ezeket később visszavonták. 

Az Egészségügyi Szolgálat fentiek után minden érintett praxis orvosával és közalkalmazott 
asszisztensével egyenként megbeszélést tartott, melyen ismertettük az orvos asszisztens 
közötti munkaszerződések lényegi kérdéseit valamint a munkáltató (Egészségügyi Szolgálat) 
részéről történő felmondás folyamatát, a felmondás során a dolgozók jogait, lehetőségeit. 

2.1 A megbeszélések eredményeképpen 3 praxis kivételével az asszisztensek további 
alkalmazása megnyugtatóarr rendeződni látszik. A vállalkozások ezekben a praxisokban (20 
praxis) a asszisztenseket nagY.iából a közalkalmazottihoz hasonló bérrel tovább 
foglalkoztatják s a vállalkozás által adott egyéb juttatásokban szinte mindenhol később 
történik megegyezés. Az orvosok a Kőbányai Önkormányzattal területi ellátásról kötött 
szerződés előbbiek szerinti szükségszerű módosítását tudomásul vették. 

3./ Az említett 3 praxisból kettőben, ahol nem tudunk lépni, az egyik asszisztens GYED-en 
van, a másik pedig várandós. Estükben a munkáltató nem szüntetheti meg rendes 
felmondással a munkaviszonyt 

MT 90. § (l) a munkáltató nem szüntetheti meg rendes felmondással a munkaviszonyt az 
alábbiakban meghatározott időtartam alatt: 



d) a terhesség, a szülést követő három hónap ill. szülési szabadság 
e) a gyermek ápolása, gondozás céljára kapott fizetés nélküli szabadság időtartama alatt a 
gyermek hároméves koráig. 

Ezen esetekben véleményem szerint a testületi döntést meg lehet hozni, de az Egészségügyi 
Szolgálat csak a felmondást kizáró ok megszűnése után tudja végrehajtani a döntést. 

A harmadik esetben a vállalkozás orvosa tartós betegállományban van, helyettese nem tud 
helyette nyilatkozni, érdemi megbeszélésre talán május elején tud sor kerülni. 

4.1 A 6/2011. (IL 18.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 
15. mellékletében a céltartalékoknál "Közalkalmazotti jogviszony átalakítása " soron 32 OOO 
eFt volt tervezve fenti feladat költségeinek biztosítására, melyből 2011. februárban testületi 
döntés alapján már 2 730 eFt felhasználása folyamatban van (Dr.Ginter Ágnes praxisában 
Sárosi Ildikó felmentése). Jelenleg rendelkezésre áll 29 720 eFt. 

A 2. melléklet (2011. évi bérek alapján történő számítás) szerint a szükséges forrás 2011-ben 
28 182 eFt ( a 2012-re áthúzódó költségek miatt), de a pontos összegeket majd a Magyar 
Államkincstár állapítja meg a felmentés időpontja előtti hónapok átlagfizetése alapján. A 
végrehajtáshoz szükséges a céltartalék felszabadítása és a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 
költségvetésében való biztosítása. 

A Kőbányai Önkormányzat Népjóléti Bizottsága 2011. május 3-i ülésén a határozati 
javaslatokat támogatta. 

A Kőbányai Egészségügyi Szolgálat fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat teszi: 

Határozati javaslat: 

l. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a vegyes 
praxisok megszüntetése érdekében a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat közalkalmazott 
asszisztensi létszámát- a jegyzőkönyv l. mellékletében megjelölt praxisok vonatkozásában -
huszonhárom fővel csökkenti. 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete egyben felkéri a 
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat vezetőjét a csoportos közalkalmazotti létszámcsökkentés 
végrehajtása érdekében a szükséges munkaügyi intézkedések megtételére. 

Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
polgármester 
Jegyző 

Kőbányai Egészségügyi Szolgálat vezetője 



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

2. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
előterjesztés l. mellékletében felsorolt, csoportos létszámcsökkentéssei érintett, területi 
ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi praxisok 
működtetésére kötött egészségügyi ellátási és használatba adási szerződések módosítását a 
jegyzőkönyv 3. és 4. melléklete szerinti tartalommal elfogadja és felhatalmazza a 
Polgármestert a szerződés módosítások aláírására. 

Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
polgármester 
Jegyző 

Humán Iroda vezetője 
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat vezetője 

3. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 15. 
mellékletében "Közalkalmazotti jogviszony átalakítása " soron a jelenleg rendelkezésre álló 
29 270 OOO Ft-ot felszabadítja és a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat költségvetésében 
biztosítja. 

Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

Budapest, 2011. május 05. 

Törvényességi szempontból látta: 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

azonnal 
polgármester 
Jegyző 

Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

W ee ber Tibor 



l. melléklet 

300927 62 számú praxis 
300927 63 számú praxis 
30092774 számú praxis 
300927 77 számú praxis 
30092781 számú praxis 
300929 82 számú praxis 
30093020 számú praxis 
300927 84 számú praxis 
300927 96 számú praxis 
300927 97 számú praxis 
300962 97 számú praxis 
300963 92 számú praxis 
30096307 számú praxis 
30096508 számú praxis 
30096604 számú praxis 
30096605 számú praxis 
30096606 számú praxis 
30096607 számú praxis 
30096609 számú praxis 
30096611 számú praxis 
30096614 számú praxis 
30096615 számú praxis 

30096616 számú praxis 



3. melléklet 

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS-MÓDOSÍTÁS 

Amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat (1102 
Budapest, Szent László tér 29., adószáma: 1551-0000-2-42) képviseli Kovács Róbert 
polgármester megbízásából Weeber Tibor alpolgármester, mint Megbízó, ( a továbbiakban: 
Megbízó) 
másrészről 

a .......................... (cégjegyzékszáma: ................ , adószám: ............ ,) melyben 
működtetési joggal bíró háziorvos dr. 
a továbbiakban mint Megbízott között az alábbiak szerint: 

l. Szerződő Felek ................. -n Egészségügyi Ellátási Szerződést kötöttek a 
. . . . . . . . . . szám ú háziorvosi/ házi gyermekorvosil fogorvosi körzetben történő 
orvosi tevékenység ellátására. 

2. Szerződő Felek az Ellátási szerződés VIII. A háziorvosi praxis működtetésének 
feltételei, C/3 pontját az alábbiak szerint módosítják: 

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott az asszisztenstsaját vállalkozásában 
munkaviszony/megbízási jogviszony keretében alkalmazza. A munkavégzés feltételeiről az 
arra vonatkozó törvények szerint szabadon állapodnak meg. 

3. Jelen szerződés-módosítás a ............... -n kelt Egészségügyi Ellátási Szerződés 

része és azzal együtt érvényes, annak módosításokkal nem érintett részei 
változatlanul érvényesek. 

4. Jelen szerződés-módosítás hatálybalépésének időpontja 2011. július l-je. 

Szerződő Felek jelen szerződés-módosítást - elolvasás és értelmezés után - mint akaratukkal 
mindenben egyezőt, jóváhagyólag aláírják. 

Budapest, 2011. május ...... . 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 
képviseletében 
Kovács Róbert 

polgármester megbízásából 
W ee ber Tibor alpolgármester 

Ellenjegyezte dr. Szabó Krisztiánjegyző megbízásából: 

Szakmai és jogi szignáló: 

Ehrenberger Krisztina 
irodavezető 

vállalkozás 
képviseletében 

Végh Erzsébet 
csoportvezető 

Horváthné Dr. Tóth Enikő 
Jogtanácsos 



4. melléklet 

HASZNÁLATBA ADÁSI SZERZŐDÉS-MÓDOSÍTÁS 

Amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat (ll 02 
Budapest, Szent László tér 29., adószáma: 1551-0000-2-42) képviseli Kovács Róbert 
polgármester megbízásából Weeber Tibor alpolgármester, mint Megbízó, ( a továbbiakban: 
Megbízó) 
másrészről 

a .......................... (cégjegyzékszáma: ................ , adószám: ............ ,) melyben 
működtetési joggal bíró háziorvos dr. 
a továbbiakban mint Megbízott között az alábbiak szerint: 

l. Szerződő Felek ............ -n Használatba Adási Szerződést kötöttek a 
............. szám ú háziorvosi/ házi gyermekorvosil fogorvosi körzetben történő 
háziorvosi tevékenység ellátására. 

2. Szerződő Felek a Használatba Adásról szóló szerződés VIII. A Felek költségviselése 
3. pontjának c. bekezdését törlik, ezzel egyidejűleg a 3. pont d. és e. bekezdése c. és d. 
bekezdésre változik. 

3. Jelen szerződés-módosítás ............ én kelt Használatba Adási Szerződés 
része és azzal együtt érvényes. A Használatba Adási Szerződés itt nem érintett részei 
változatlanul érvényesek. 

4. Jelen szerződés-módosítás hatálybalépésének időpontja 2011. július l-je. 

Szerződő Felekjelen szerződés-módosítást- elolvasás és értelmezés után-mint akaratukkal 
mindenben egyezőt, jóváhagyólag aláírják. 

Budapest, 20ll.május ... 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 
képviseletében 
Kovács Róbert 

polgármester megbízásából 
W ee ber Tibor alpolgármester 

Ellenjegyezte dr. Szabó Krisztiánjegyző megbízásából: 

Szakmai és jogi szignáló: 

Emenberger Krisztina 
irodavezető 

vállalkozás 
képviseletében 

Végh Erzsébet 
csoportvezető 

Horváthné Dr. Tóth Enikő 
Jogtanácsos 


