
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 

 

        Iktató szám: 141/2022. 
 

ELŐTERJESZTÉS 

a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2022. június 22-i ülésére 

 

 
Tárgy: A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása 

 

 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Készítette: Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság 
 Jegyzői kabinet 

 
Előzetesen tárgyalja: ESZICB, GKB  
 
 

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Szathmáryné s.k. 
 

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 
 

A döntéshez egyszerű x  

minősített  többség szükséges. 

 

 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  

 

igen x 

nem  

 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. x 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. § (1) bekezdés f) pontja értemében az egészségügyi 

intézmények fenntartójának hatáskörét képezi az intézmény működését szabályozó dokumentumok, így a 

Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyása.  

 

A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  

(a továbbiakban: Társaság) Szervezeti és Működési Szabályzatának (SZMSZ) érvényben lévő változatát 2016-ban 

fogadta el a Képviselő-testület. 

 

A 2016. év óta eltelt közel hat évben több olyan, a Társaság működését meghatározó változás történt mind az 

egészségügyi ellátórendszerben, mind pedig a Társaság belső szervezetrendszerében, melyek szükségessé tették 

az SZMSZ aktualizálását, módosítását. 

 

Ezeket a módosításokat dr. Mechler András ügyvezető az alábbiakban foglalta össze: 

 

– Hatályba lépett az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény. 

– A hatékonyabb, eredményesebb munkavégzés érdekében valamennyi vezető munkatárs esetében 

aktualizálásra, kibővítésre kerültek az ellátandó feladatok, részletesebb feladatmeghatározás történt. 

– A gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezetőtestületéről szóló 43/2003. (VII. 29.) ESZCSM 

rendelet 10. §-a értelmében a gyógyintézet vezetőhelyettesei  

a) fekvőbeteg-gyógyintézetben az orvosigazgató, az ápolási igazgató és a gazdasági igazgató; 

b) kizárólag járóbeteg-szakellátást nyújtó gyógyintézetben az orvosigazgató és a gazdasági igazgató; 

 Fentieknek megfelelően a Társaságnál a korábbiakban tévesen került kinevezésre ápolási igazgató, így ezt 

módosítottuk a járóbeteg-szakellátást végző szervezetnél bevett gyakorlat szerinti „intézetvezető főnővér” 

pozícióra. 

 – Beemelésre kerültek a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 

23.) Korm. rendelet szerinti belső ellenőr feladatai. 

– Pontosítva lettek az egyes egészségügyi szakfeladatok finanszírozási (NEAK) kódjai  

 

A fentieken túlmenően az SZMSZ szinte valamennyi fejezetében sor került apróbb pontosításokra melyeket az 

egyszerűbb áttekinthetőség érdekében sötétkék színnel jelöltünk.  

Az SZMSZ tervezetet a Felügyelőbizottság elfogadta.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására. 

 

Budapest, 2022. június 13. 

 Tisztelettel 

 
  Baranyi Krisztina h. 
     
  polgármester 
  Reiner Roland s.k. 
  alpolgármester 

Melléklet: Szervezeti és Működési Szabályzat 
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Határozati javaslat 
 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

államháztartásról szóló 2009. évi CXXII. törvény 10. § (5) bekezdésében foglaltakra és az egészségügyről szóló 

1997. évi CLIV. törvény 155. § (1) bekezdés f) pontjában leírt kötelezettségére tekintettel a Ferencvárosi 

Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság szervezeti és működési 

szabályzatát a ……számú előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 

Határidő: 2022. június 22. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 

 

 

 

 

 


