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BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

WO  ANDRÁS 
POLGÁRMESTER 

a202I.  (V.20.)  számú határozat 

POLGÄRMESTERI DÖNTÉS 

a  27.  számú orvosi körzet egészségügyi feladatainak ellátásáról 

A  veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló  27/2021. 
(1.29.)  Kormányrendelet  1.  §-a értelmében a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető 
tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, 
a magyar állampolgárok egészségének  es  életének megóvása érdekében Magyarország egész 
területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

A  Képviselő-testület hatásköre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CL3000X. 
törvény  41.§ (3)  bekezdésén alapul. 

A  katasztrófavédelemről is a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  2011.  évi 
OMER. törvény  46.  §  (4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési 
Önkormányzat képviselő-testületének feladat-  es  hatáskörét a polgármester gyakorolja. 
E rendelkezések alapján a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét 
gyakorolva Pikó András polgármester úgy döntök, hogy 

1. a Dr. Gyurkovics István Háziorvosi Betéti Társasággal (székhelye:  1083 Budapest,  Szigony  u. 
4.  fszt.  1.,  Cg.:  01 06 516657)  megkötött egészségügyi feladat-ellátási szerződést közös 
megegyezéssel  2021.  június  30.  napjával megszüntetem, 

2. a  Budapest  Józsefváros közigazgatási területén működő  27.  számú orvosi körzet egészségügyi 
feladatait  2021.  július  01.  napjától a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ látja el, 

3. a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ engedélyezett létszámát  2021.  július  01. 
napjától  2  álláshellyel megemelem, igy a költségvetési szerv engedélyezett létszáma  285  fóröl 
287 fire  változik. 

4. felkérem a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ főigazgatóját a NEAK 
finanszírozási szerződés megkötésére, valamint a működési engedélyezési eljárás 
lefolytatására. 

5. gondoskodom a Dr. Gyurkovics István Háziorvosi Betéti Társasággal (szikhelye:  1083 
Budapest,  Szigony  u. 4.  fszt.  1.,  Cg.:  01 06 516657)  megkötött egészségügyi feladat-ellátási 
szerződést- közös megegyezéssel- megszüntető megállapodás aláírásáról. 

6. a  2021.  évi költségvetés módosításakor a  2.  pontban foglaltakat figyelembe veszem. 

Felelős: polgármester 
Határidő a  4.  pont tekintetében:  2021.  május  21.,  ez  5.  pont tekintetében:  2021.  június  04.,  a  6.  pont 
tekintetében: a  2021.  évi költségvetés következő módosítása. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati 
Iroda, Költségvetési és Pénzügyi ügyosztály, Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ. 
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