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Határozati javaslat:

Tisztelt Képviselő-testület!

L Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

A kormány a Parlament elé terjesztette az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslatot (iromány száma: T/2031, továbbiakban: törvényjavaslat). A törvényjavaslatot 
meghatározó politikai szándék egyértelmű és világos: a járóbeteg szakellátás államosítását 
szolgálja, ekként az az önkormányzatiság szellemiségével ellentétes, az önkormányzati fenntartású 
szakrendelőkben egészségügyi ellátásban részesülő helyi polgárok érdekeivel ellentétes, egészségük 
megőrzéséhez fűződő jogaikat sérti.
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A kormány nyíltan beszél arról, hogy a központosításnak a szakemberhiány kezelése, esetlegesen a 
munkaerő-vezénylés a célja. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a rendszer ilyen átalakítása esetén 
a szakorvosok inkább átlépnek a magán egészségügybe, hiszen a kórházi orvosok 
vezényelhetőségével szemben az nagyobb szabadságot és jövedelmet biztosít, a nyugdíjas korú 
szakemberek közül sokan befejezik a praktizálást. Az ingyenes egészségügyi ellátás így még több 
ember számára lesz elérhetetlen, ezért a törvényjavaslat egy újabb lépés a fizetős egészségügy felé.

Az államosítás és leépítési törekvés egyáltalán nem az embereket szolgálja: minden korábbi ilyen 
folyamat pusztulással és dúlással járt. A magyar közoktatást így tették tönkre, ez fog történni a 
járóbeteg szakellátással is: kivonják a minőségi működéshez szükséges forrásokat, felgyorsul az 
alulfizetett egészségügyi dolgozók pályaelhagyása, a katonai típusú vezénylés révén elveszítjük a 
még gyógyító maradó orvosokat is. Jól látszik a folyamat vége: az állam által átvett szakrendelőket 
előbb-utóbb bezáiják. Erre a sorsra fog jutni a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ is, 
a kerület el fogja veszíteni a szakrendelőjét.

Az Auróra utcai szakrendelő államosítása a kerület lakosainak feje felett, a megkérdezésük nélkül 
kialakított terv, amely nem átlátható, nem támasztják alá szakmai érvek, nem szolgálja, sőt, inkább 
veszélyezteti a józsefvárosiak egészségét.

A beterjesztett törvényjavaslatot megalapozó hatástanulmányok nem ismertek, az nem alkalmas 
annak bizonyítására, hogy elfogadása miért vezetne az egészségügyi ellátás javulásához. A 
törvényjavaslat szakmai szervezetekkel és a jelenlegi fenntartókkal történő egyeztetése 
látszategyeztetésekben merült ki, ezért nem történt meg a tervezett átalakítás szakmai és társadalmi 
kockázatainak alapos felmérése, mérlegelése.

A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ ma még önkormányzati fenntartású. A kerület 
fejlesztette és fejleszti a szakrendelőt: minden évben új eszközöket vásárolunk, jövőre indulna egy 
új épületszámy felépítése is. Az önkormányzatok fenntartóként nem távolról kapott táblázatok 
alapján, hanem a lakosaikhoz legközelebbi közhatalmi szervezetként azok mindennapi igényeihez 
igazodva hozzák meg döntéseiket, ezért képes a kerületi fenntartású járóbeteg szakellátás 
rugalmasan, a szükségletekhez igazodva, magas színvonalon ellátni a feladatait. Az Auróra utcai 
rendelőintézet szakmai stábja munkájával ezt minden nap bizonyítja, és bizonyította olyan 
válsághelyzetben is, mint amilyen a koronavírus-járvány időszaka volt.

A törvényjavaslat ezt a működőképes, a józsefvárosiak egészségének megőrzését jól szolgáló 
intézményt vezetné át abba az állami fenntartású és irányítású egészségügybe, amely az ott 
dolgozók áldozatos munkája ellenére is ezer sebből vérzik, diszfunkcionálisan működik, távol a 
kerületünk lakosaitól. Az elmúlt évtized tapasztalatai alapján az ilyen fenntartó-váltás átmeneti 
zavarokkal, hosszú távon pedig teljesítmény- és szolgáltatás - minőség romlással fog járni, és 
reális veszély is, hogy a közép- vagy hosszú távon elveszik, a helyiek kiszolgálása helyett más 
célra használják az Auróra utcai épületet, és a józsefvárosiaknak a kórházakba, klinikákra kell 
majd járniuk a szakrendelésekre is.

Ennek a törvényjavaslatnak a józsefvárosiak számára nincsenek előnyei, csak kockázatai és olyan 
veszélyei, amelyek elhárítása közös felelősségünk. Valamennyi józsefvárosi önkormányzati 
képviselő felelőssége, hogy aktívan dolgozzon a kerületiek egészségéért, ezért feladatuk, hogy erről 
a munkájukról a jövőben rendszeresen beszámoljanak a kerület nyilvánossága előtt. A kormánypárti 
önkormányzati képviselőknek több a lehetősége és nagyobb a politikai felelőssége ezen a téren, 
hiszen saját pártjukon belül kötelességük felemelni a szavukat a kerületiek védelméért, így végre 
nemcsak szavakban állhatnak a kerület mellé, hanem érdemben is cselekedhetnek, valódi segítséget 
nyújtva kerületben élőknek.
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A kerület egyéni országgyűlési képviselője már idén aláírásgyűjtésbe kezdett a leépítés 
megakadályozására. Országgyűlési képviselőinket felkérjük, hogy a magyar országgyűlésben 
tegyenek meg mindent az Auróra utcai szakrendelő megmentéséért.

II. A beterjesztés indoka
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 41. 
§ (3) bekezdése alapján az Önkormányzat álláspontjának kinyilvánításához a képviselő-testület 
döntése szükséges.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása
A határozat célj a, hogy a képviselő-testület kinyilvánítsa álláspontj át az egészségügyi ellátórendszer 
tervezett átalakításával kapcsolatosan.
A határozati javaslat pénzügyi fedezetet nem igényel, többletkötelezettséget nem eredményez az 
Önkormányzat terhére.

IV. Jogszabályi környezet
Az Mötv. 41. § (3) bekezdése értelmében önkormányzati döntést a képviselő-testület, a helyi 
népszavazás, a képviselő-testület felhatalmazása alapján a képviselő-testület bizottsága, a 
részönkormányzat testületé, a társulása, a polgármester, továbbá a jegyző hozhat.

Az Mötv. 46. § (1) bekezdése és a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 13. § (2) 
bekezdése alapján az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni. A határozati javaslat 
elfogadásához az SZMSZ 30. § (1) bekezdése alapján egyszerű többség szükséges.

A fenti rendelkezések alapján kérem az alábbi határozat elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
.../2022. (...... ) számú határozata

az egészségügyi ellátórendszer tervezett átalakításával kapcsolatos önkormányzati álláspont 
kinyilvánításáról

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. kinyilvánítja azon álláspontját, miszerint nem ért egyet a magyar egészségügyi ellátórendszemek- 
az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat szerinti átalakításával 
és a járóbeteg-szakellátás államosításával;

2. felkéri a polgármestert, hogy jelen határozat Országgyűlés elnöke részére történő megküldéséről 
intézkedjen;

3. megbízza Gondos Juditot, dr. Ferencz Orsolyát, Dr. Juharos Róbertét, dr. Szilágyi Demetert, Egry 
Attilát, Sántha Petemét és Vörös Tamást, a Fidesz-KDNP helyi önkormányzati képviselőit, hogy a 
kerületben élők érdekében, képviselői esküjüknek eleget téve, kezdeményezzenek tárgyalásokat a 
kormányzat illetékeseivel a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ önkormányzati 
fenntartásban maradásáról. A Képviselő-testület felkéri a képviselőket, hogy a tárgyalásainak 
folyamatáról, azok tényleges eredményeiről írásbeli beszámolóban tájékoztassák a Képviselő
testületet 2023. február 28-ig.



4. felkéri Csárdi Antalt és Jámbor Andrást, Józsefváros országgyűlési képviselőit, hogy a kerületben 
élők érdekében kezdeményezzenek az országgyűlésben olyan törvénymódosításokat, határozatokat, 
amelyek lehetővé teszik a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ önkormányzati 
fenntartásban maradását. A Képviselő-testület felkéri a képviselőket, hogy kezdeményezéseikről 
tájékoztassák a Képviselő-testület tagjait.

Felelős: polgármester

Határidő: 1. pont esetében: 2022. november 24., 2. pont esetében: 2022. november 30., 3. pont 
esetében: 2023. február 28., 4. pont esetében: folyamatos

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Polgármesteri Kabinet

Budapest, 2022. november

Pikó András 
polgármester

észégi ellenőrzés:

os Csilla


