
  

49/2021. (II. 17.) Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesterének önkormányzati határozata  
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 
intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett 
veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése feladat-és hatáskörét gyakorolva a következő határozatot 
hozta: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere úgy határozott, hogy a Kaposvári Humánszolgáltatási 
Gondnokság iskolaorvosi feladatainak ellátásra 2021. március 1-től 1 fő főállású iskolaorvosi 
álláshelyet létesít, melynek fedezetét a NEAK finanszírozás biztosítja. 
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INDOKOLÁS 
 

Magyarország Kormánya fent hivatkozott rendeletében veszélyhelyzetet hirdetett ki az ország 
területére. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése értelmében, veszélyhelyzetben a települési önkormányzat 
képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ennek keretében nem 
foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási 
körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti. 
 
A Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság (továbbiakban: GESZ) működteti az iskolaorvosi 
ellátást, mely kötelező egészségügyi alapellátási feladat. A Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály 
Általános Iskola és Gimnázium létszáma évek óta 800 fő felett van, mely létszám esetén a feladatot 
főállású iskolaorvossal kell ellátni (a körzethez tartozik még a Béke utcai tagóvoda is). Eddig 
vállalkozói szerződéssel foglalkoztattunk iskolaorvost, azonban az egészségügyi szolgálati 
jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény értelmében csak egészségügyi szolgálati jogviszony 
keretében látható el a feladat. A feladathoz kapcsolódó bért - mely személyre szabottan kerül 
megállapításra - a NEAK teljes egészében finanszírozza. A GESZ-nél jelenleg 3 fő iskolaorvosi 
álláshelyet engedélyezett a Közgyűlés. Fenti feladat ellátására, valamint a finanszírozás lehívásához 
további 1 fő, 8 órás iskolaorvosi álláshely engedélyezése szükséges. 
 
Kaposvár, 2021. február 17. 
 
 

Szita Károly      dr. Csillag Gábor 
  polgármester             jegyző 


