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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Pomáz Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a Z-263/2021. (X. 28.) számú 

határozat 1. pontjában döntött arról, hogy ellátási érdekből a 2. számú házi gyermekorvosi körzet 

feladatait tartós helyettesítéssel 2021. december 1. napjától a csecsemő- és gyermekgyógyász 

szakvizsga megszerzéséig, de legfeljebb 2022. május 31. napjáig Dr. Juhász-Keglovits Klára lássa 

el, amennyiben az abszolutórium megszerzéséről szóló igazolást bemutatja és a Pest Megyei 

Kormányhivatal Szentendrei Járási Hivatala Népegészségügyi Osztálya a hozzájárulást megadja.  

Pest Megyei Kormányhivatal Szentendrei Járási Hivatala Népegészségügyi Osztálya a 

hozzájárulást megadta. 

 

A Képviselő-testület fenti határozat 2. pontjában felhatalmazta a Polgármestert a 2. számú házi 

gyermekorvosi körzet feladat-ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása 

érdekében a Dr. Juhász-Keglovits Klára meghallgatására és a szükséges feltételek teljesülése esetén 

a jognyilatkozatok megtételére, a megbízási szerződés aláírására, a szükséges engedélyek és 

eszközök beszerzésére. 

 

Időközben Dr. Juhász-Keglovits Klára úgy döntött, hogy a helyettesítést nem vállalkozói, hanem 

egészségügyi szolgálati jogviszony keretében kívánja ellátni, ezért a határozat 2. pontjában 

meghatározott megbízási szerződés helyett az Önkormányzat határozott ideig tartó 

munkaszerződést köt, és ennek aláírására hatalmazza fel a Polgármestert.  

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 4. pontja 

alapján az Önkormányzat a kötelező feladata ellátása érdekében a praxist visszavette, 2021. 

április 1. napjától működteti. A személyi feltételek biztosítása érdekében az ellátáshoz szükséges 

asszisztenssel is szükséges a szerződés megkötése, ennek aláírására szintén a Polgármestert 

hatalmazza fel. 

 



Fentiekre tekintettel javaslom a felhatalmazás polgármester részére történő megadását a feladat-

ellátással kapcsolatos személyi és tárgyi feltételek biztosításához szükséges jognyilatkozatok és 

kötelezettségvállalások megtételére, illetve a feladatellátáshoz szükséges szerződések aláírására. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a döntést meghozni 

szíveskedjenek. 

 

Kelt: Pomáz, 2021. november 24. 

 

                                                                    Leidinger István 

                                                                      polgármester 
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Határozati javaslat: 

 

Pomáz Város ÖnkormányzatKépviselő-testületének 

 …….. /2021. (XI. 25.) számú önkormányzati határozata  

a Pomáz Város 2. számú házi gyermek orvosi körzet helyettesítésről szóló Z-263/2021. (X. 28.) 

számú határozat módosításáról 

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének b) 

pontjában meghatározott hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontja, valamint az önálló orvosi 

tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. 

rendelet 13/A. § (1) bekezdése, illetve a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 

tevékenységről 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 7. §-a, valamint az egészségügyi alapellátásról 

szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Pomáz Város Képviselő-testületének Z-263/2021. (X. 28.) számú határozat 2. pontja 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

„2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 2. számú házi gyermekorvosi 

körzet feladat-ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása érdekében  

a) Dr. Juhász-Keglovits Klára és Pomáz Város Önkormányzata között létrejövő 

egészségügyi szolgálati jogviszony létesítésének alapját képező jognyilatkozatok 

megtételére, munkaszerződés aláírására, 

b) az asszisztencia biztosítása érdekében a kiválasztási eljárás lebonyolítására és a feladat 

ellátására vonatkozó foglalkoztatási szerződés megkötésére,  

c) a szükséges engedélyek, és  

d) eszközök beszerzésére. 

 

2. A határozat egységes szerkezetbe foglalásáról a jegyző gondoskodik. 

 

Felelős: dr. Balogh Pál jegyző 

 

Határidő: 2021.november 26.        

 

A határozat végrehajtásában közreműködik: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti 

Osztály 

 

A határozat végrehajtásáról jelentést tesz: Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti 

Osztály 

 
 

 

 

Láttam: 

………………………. 

dr. Balogh Pál 

jegyző 

 

 


