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Tisztelt Képviselő-testület!
A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2008. (I.23.) számú határozatában
döntött a IX. Kerületi Szakrendelő Kft. elnevezésű 100 %-os önkormányzati tulajdonú cég
alapításáról. A IX. Kerületi Szakrendelő Kft. elnevezése az alapító okiratának módosítása
értelmében 2009. december 02. napjától Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató
Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft., 2014. május 15-től Ferencvárosi Egészségügyi
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft (továbbiakban: FESZ KN Kft). A FESZ KN Kft. látja
el és biztosítja kerületünk lakosságának alap- és járó beteg szakellátását.
A jelenleg is hatályos, a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető
testületeiről szóló 43/2003. (VII.29.) ESzCsM. rendelet 3. § (6) bek. alapján a IX. Szakrendelő
Kft. képviseletében Dr. Kovács József ügyvezető igazgató az intézmény szervezetének
felépítését, működésének rendjét, külső-belső kapcsolataira vonatkozó megállapításokat,
melyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe, tartalmazó Szervezeti és Működési
Szabályzatot jóváhagyásra előterjesztette, melyet a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének
Egészségügyi és Szociális Bizottsága ESZB. 96/2008. (VIII.26.) sz.
határozatával hagyott jóvá.
2016. szeptember 21-én a FESZ KN Kft. képviseletében Dr. Kovács József ügyvezető
igazgató, kérelmet nyújtott be, a fenntartói és tulajdonosi jogokat gyakorló Budapest Főváros
IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testülete felé, a társaság ESZB. 96/2008.
(VIII.26.) sz. határozattal jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzatának hatályon kívül
helyezésére, egyben új Szervezeti és Működési Szabályzat valamint Házirend iránti támogató
döntésére.
Kérelmében jelzi, hogy a fenti dokumentumok hatályon kívül helyezését és az új
dokumentumok jóváhagyását a 2008. óta eltelt időszakban lezajlott különböző jogszabályi
aktualizálások, és szervezeti átalakítások tették szükségessé, melyek az alábbiakban
foglalhatóak össze:
-

-

javításra került a cég elnevezése, pontosításra kerültek az elérhetőségi, kapcsolati
adatok, tevékenységi körök,
megszüntetésre került az alapellátási igazgatóhelyettes pozíció, helyette az általános
igazgatóhelyettes pozíció került létrehozásra, meghatározott feladat meghatározással.
A módosítással a kialakult szervezeti struktúrának megfelelő ésszerű, a valóságot
tükröző feladatmegosztás érhető el az ügyvezető igazgató helyettesítésére jogosult
munkavállalók között.
pontosításra került a gazdasági igazgató kötelezettségvállalásra vonatkozó
rendelkezése,
rögzítésre került az ápolási igazgató helyettesítésének feladatai, melynek az
igazgatóhelyettesi pozíciókhoz hasonlóan az ápolási igazgató fokozódó terhelésének
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megosztása a legfőbb célja. A korábbi SZMSZ-ben a vezető főnővér helyetteseként
szerepelt, lényegesen kevesebb feladattal és jogosultsággal. Az ápolási igazgató
helyettese jelenleg a minőségirányítási és környezetirányítási vezető is egyben, ezen
feladatkör szintén pontos meghatározásra került,
pontosításra került a főkönyvelő feladatának meghatározása,
a humánpolitika szervezeti egység az általános igazgatóhelyettes irányítása alá került
elhelyezésre. A humánpolitikai vezető egyben az általános igazgatóhelyettes.
az informatika szervezeti egység közvetlenül az ügyvezető igazgató felügyelete alá
került elhelyezésre,
rögzítésre került a munka- és tűzvédelmi megbízott feladatköre, illetve a
munkavédelmi képviselő fogalma,
az Egynapos Sebészeti szervezeti egység felvételre került a szervezeti részbe,
a Védőnői Szolgálat szervezeti egység felügyelete az ápolási igazgató irányítása alá
került elhelyezésre, tekintettel arra, hogy a tevékenység inkább kötődik az ápolási
igazgató által felügyelt területhez, illetőleg a gyakorlatban is általa történik az
irányítás,
meghatározásra került az üzemeltetési és logisztikai feladatok pontos köre,
pontosításra került a FESZ KN Kft.-ben működő testületek, bizottságok résztvevőinek
köre,
az Üzemi Tanácsra vonatkozó szabályozás rögzítésre került,
pontosításra került a Gyermek- és Ifjúsági Fogászat szervezeti egység meghatározása,

Dr. Kovács József ügyvezető igazgató úr nyilatkozata alapján az új Szervezeti és Működési
Szabályzat és a Házirend kiadása esetén, nem keletkezik többletköltsége a FESZ KN Kft.nek.
Kérem az előterjesztés megtárgyalását.
Budapest, 2016. október 5.
Zombory Miklós
alpolgármester

1.
2.

sz. melléklet: FESZ KN Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata
sz. melléklet: FESZ KN Kft. Házirend
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Határozati javaslatok
1. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a jelen előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal támogatja a
Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató KN Kft. Szervezeti és Működési
Szabályzatának kiadását, egyben támogatja az ESZB. 96/2008. (VIII.26.) sz.
határozatával jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat hatályon kívül
helyezését.
Határidő: 2016. október 13.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
2. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a jelen előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal támogatja a
Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató KN Kft. Házirendjének kiadását.
Határidő: 2016. október 13.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
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