BUDAPEST FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
PlICÓ ANDRÁS
POLGÁRMESTER

31/2021.
számú határozat
az egészségügyi szolgálati jogviszonnyal kapcsolatos, munkáltatói jogkörbe és fenntartói
hatáskörbe utalt rendelkezésekről
POLGÁRMESTERI DÖNTÉS
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 és életének megóvása
érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A Képviselő-testület hatásköre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 41.§ (3) bekezdésén alapul.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a
települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester
gyakorolja.
E rendelkezések alapján a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és
hatáskörét gyakorolva Pikó Andras polgármester úgy döntök, hogy:
1.) annak megállapítása mellett, hogy a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ
intézményvezetőjének, Dr. Koroknai Andrásnak a jogviszonya 2021. március 1-jén
átalakul az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény szerinti
egészségügyi szolgálati jogviszonnyá, melynek időtartama határozott idejű, 2024.
április 30. napjáig tart, és amelyben munkaköre változatlanul főigazgató, illetményét
2021. december 31-ig 1.666.040 Ft/hó összegben határozom meg.
Az illetményén felüli egyéb juttatásaira 2021. március 1. napjától az átalakuló
munkajogviszonyában — a 2019. május 1. napján- megkötött munkaszerződésében
foglaltak az irányadók.
2.) annak megállapítása mellett, hogy a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ
gazdasági igazgatójának, Szám Lászlónak a jogviszonya 2021. március 1-jén átalakul
az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény szerinti
egészségügyi szolgálati jogviszonnyá, melynek időtartama határozott idejű, 2021.
október 31. napjáig tart, és amelyben munkaköre változatlanul gazdasági igazgató,
illetményét 1.100.000 Ft/hó össiegben határozom meg.
Az illetményén felüli egyéb juttatásaira 2021. március 1. napjától az átalakuló
munkajogviszonyában — a
2016.
december
19.
napján- megkötött
munkaszerződésében foglaltak az irányadók.
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3.) a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központnál az egészségügyi szolgálati
jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény szerinti egészségügyi szolgálati jogviszonyba
kerülő foglalkoztatottak esetében a munkáltatói jogokat 2021. március 1. napjától - a
jogszabályokban meghatározott kivételekkel - az intézményvezető gyakorolja.
4.) 2021. március 1-jétől a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központtal
egészségügyi szolgálati jogviszonyba kerülő foglalkoztatottak illetményén felül járó
további juttatások feltételeire, mértékére a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi
Központnál 2021. március 1. napját megelőző időponttól jogviszonyban álló
foglalkoztatottakra 2021. március 1. napját megelőző időszakban alkalmazandó
szabályzatok az irányadók.
5.) gondoskodom Dr. Korolcnai András és Szám László 1-2./ pontok szerinti egészségügyi
szolgálati munkaszerződéseinek aláírásáról.
6.) a 2021. évi költségvetés tervezésekor az 1-2./ pontokban foglaltakat figyelembe
veszem.
Felelős: Polgármester
Határidő: 5. pont: 2021. február 25., 6. pont: 2021. évi költségvetési rendelet tervezése
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály
Humánkapcsolati Iroda, Jegyzői Kabinet Személyügyi Iroda, Költségvetési és Pénzügyi
Ügyosztály.
Budapest, 2021. február 15
Pikó Andras
polgármester
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