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Önbrm{myl<lt KépviselG-testület iilése 

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

_]-~_llU /3 / k>JA · 
Bulapöt, ........... J9.1J.)QL .... L ............ . 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tárgy: Javaslat a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 
alapító okiratának módosítására és az 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 
kiadására 

A Kőbányai Egészségügyi Szelgálatot a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról 
szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kszjt.) rendelkezése alapján 2010. január Ol-jétől 
önállóan működő és gazdálkodó közintézetté alakította a képviselő-testület, az intézet hatályos 
alapító okiratát a 202 7/2009. (XII. 17.) határozattal fogadta el. 

Az egyes gazdasági és pénzügyi törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi 
XC. törvény 66. § (l) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte a költségvetési szervek 
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi ev. törvényt 2010. augusztus 15-től. 
A fenti törvény hatályon kívül helyezésével a költségvetési szervek jogállására, gazdálkodására, 
jogügyleteire az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény szabályait kell alkalmazni. 

A költségvetési típusba sorolást meghatározó alapító okirati rendelkezést a költségvetési szerv 
alapító okiratának 2010. augusztus 15-ét követő első módosítása során kell az alapító okiratból 
törölni. 
Az Egészségügyi Szolgálat 2010. január Ol-jétől önállóan működő és gazdálkodó intézmény, de 
nem rendelkezik a hatályos jogszabálynak megfelelő SZMSZ-szel. 

Az alapító okirat módosításakor a költségvetési szerv típusba való besorolásának megváltozását, 
telephelyeinek helyrajzi számát, az intézmény alapításának évét, az intézmény képviseletéről 
szóló rendelkezést is feltüntetjük. 

Az alapító okirat módosításának elfogadását követően a képviselő-testület hagyja jóvá a 
költségvetési szerv feladatainak részletes belső rendjét és módját szabályozó szervezeti és 
működési szabályzatát, amelynek elkészítéséről a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat vezetője 
gondoskodik. 

Az előterjesztés mellékletét képezi a Egészségügyi Szolgálat Alapító Okiratának módosítása, 
valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat. 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és döntsön a határozati 
javaslatról. 



Határozati javaslat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július l-jei 
hatállyal elfogadja a Kőbányai Egészségügyi Szaigálat Alapító Okiratának módosítását az l. 
melléklet szerinti tartalommal, és a 2. melléklet szerint kiadja a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtásért felelős 

Budapest, 20 ll. május l O. 

Törvényességi szempontból látta: 

rr{}f?J--r 
D~}t$Krisztián 
jegyző 

20 ll. június 30. 
polgármester 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
jegyző 

Humán Iroda vezetője 
Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

Weeber Tibor 

2 



Alapító okiratot módosító okirat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete, a Budapest Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete 747/1993. (VIII.3.) határozatával kiadott, a Kőbányai 
Egészségügyi Szolgálat alapítóokiratátahelyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 9. 
§ (4) bekezdése és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (l) bekezdés b) 
pontja alapján az alábbiak szerint módosítja: 

J. Az alapitó okirat J. pontja helyébe az alábbi J. pont lép: 

l. A költségvetési szerv neve: 

Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 

Székhelye: ll 02 Budapest Endre u. l O. 

Telephelyei: 

megnevezése címe Helyrajzi szám 
Orvosi rendelő Budapest X. ker. Hárslevelű u. 19. 42526/215 
Orvosi rendelő Budapest X. ker. Salgótarjáni u. 47. 38911/2 
Orvosi rendelő Budapest X. ker. Gergely u. 26. 41853/0/A/2 
Orvosi rendelő Budapest X. ker. Kerepesi út 67. 392146 
Orvosi rendelő Budapest X. ker. Hungária krt. 1-3. 38916112 
Orvosi rendelő Budapest X. ker. Ujhegy st. 13. 42309/57 
Orvosi rendelő Budapest X. ker. Üllői út 128. 38315/68 
Orvosi rendelő Budapest X. ker. Üllői út 136. 38315/74 
Orvosi rendelő Budapest X. ker. Pongrác út 19. 38924/95 
Orvosi rendelő Budapest X. ker. Zsivaj u. 2. 41400/5 
Gyermek fogászati rendelő Budapest X. ker. Kőbányai út 47. 38440/25 

--~~~~~------~~------~--~----~ 
Fogászati rendelő Buda est X. ker. Kőbányai út 45. 38440/23 
Foglalkozás egészségügy __ +-B __ ud_a ...... p_e_st_X __ . k_e_r_. E_n_d_r_e_u_. _l 0_. ____ -+-_3 8_9_8_0 ______ ---1 

Központi ügyelet Budapest X. ker. Pongrác út 19. 38924/95 

2. Az alapitó okirat az alábbi 2. ponttal egészül ki: 

2. Az alapítás éve: 

1993 

3. Az alapitó okirat 2. pontja "Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat( ok)" az alábbi 
tartalommal 3. ponttá alakul: 

3. Létrehozásáról rendelkező határozat: 

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 74711993.(VIII.3.) 
határozata 
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4. Az alapító okirat 3. pontja a "Jogszabályban meghatározott köifeladata" szövegrésze "A 
költségvetési szerv jogszabályban meghatározott köifeladata" címre változással, az alapító okirat 
6. pontját képezi. 

5. Az alapító okirat 5. pontja az "Irányító szerv(einek) neve, székhelye" szövegrésze "Irányító 
szervének neve, székhelye" módosítással az alapító okirat 4. pontját alkotja. 

6. Az alapító okirat 6. pontja "Típus szerinti besorolása" az alábbi módosítással 7. ponttá 
módosul: 

7. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 

a) Önálló jogi személy 
b) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 
c) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a szakmai feladatellátás önállósága 
mellett önálló gazdálkodási jogkörrel és felelősséggel bír, saját költségvetéssei rendelkezik, éves 
költségvetés alapján gazdálkodik. 

7. Az alapító okirat 7. pontja " Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, 
megbízás i, választási rendje:" helyébe az alábbi 8. pont lép: 

8. Vezetőjének megbízási rendje: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete legfeljebb öt év 
határozott időtartamra bízza meg, nyilvános pályázat útján. 

8. Az alapító okirat 8. pontja "Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) 
megjelölése" az alapító okirat 9. pontját képezi. 

9. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 

a) közalkalmazottak: a közalkalmazottakjogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján; 
b) munkavállalók: a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény alapján; 
c) megbízási szerződéssel foglalkoztatottak: a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 
alapján. 

9. Az alapító okirat az alábbi l O. ponttal egészül ki: 

10. A költségvetési szerv képviselete: 

A költségvetési szervet az orvos-igazgató képviseli. Az orvos-igazgató a képviseleti jogát a 
Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott módon átruházhatja a költségvetési szerv más 
közalkalmazottj ára. 

l O. Az alapító okirat 9. pontja "Az intézmény vagyon feletti rendelkezés joga" az alapító okirat 
ll. pontját alkotja a következő szöveggel: 

ll. A költségvetési szerv vagyon feletti rendelkezési joga: 
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Alaptevékenységéhez rendelkezésére áll a székhelyén és a telephelyein (az l. pontban foglaltak 
szerint) lévő ingatlanok a rajta található épületekkel, illetve a költségvetési szerv éves leltáraszerint 
nyilvántartott tárgyi eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek 
A költségvetési szerv a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendeletének 
megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 

ll. Az alapító okirat az alábbi 12. ponttal egészül ki: 

12. A költségvetési szerv hosszú és körbélyegzőjének hivatalos szövege: 

Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 
1102 Budapest X., Endre u. 10. 

Záradék: 

*Kőbányai Egészségügyi Szolgálat* 
ll 02 Budapest X., Endre u. l O. 
Magyar Köztársaság címere 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Egészségügyi Szolgálat költségvetési szerv alapító okiratát a( z) ......... /20 ll. ( ... ) határozatával 
módosította 20 ll. július l. napjával. 

2. Jelen alapító okirat nem seiejtezhető és a költségvetési szerv alapdokumentációját képezi. 

Budapest, 2011. május 10. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 



Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete, a Budapest Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete 74711993. (VIII.3.) határozatával kiadott, a Kőbányai 
Egészségügyi Szolgálat alapítóokiratátahelyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 9. 
§ (4) bekezdése és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (l) bekezdés b) 
pontja alapján a módosításokkal egységes szerkezetben a következők szerint adja ki: 

l. A költségvetési szerv neve: 

Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 

Székhelye: ll 02 Budapest Endre u. l O. 

Telephelyei: 

megnevezése címe Helyrajzi szám 
Orvosi rendelő Budapest x. ker. 42526/215 

Hárslevelű u. 19. 
Orvosi rendelő Budapest x. ker. 38911/2 

Salgótarjáni u. 47. 
Orvosi rendelő Budapest x. ker. 41853/0/A/2 

Gergely u. 26. 
Orvosi rendelő Budapest x. ker. 392146 

Kerepesi út 67. 
Orvosi rendelő Budapest x. ker. 38916/12 

Hungária krt. 1-3. 
Orvosi rendelő Budapest X. ker. 42309/57 

Újhegy st. 13. 
Orvosi rendelő Budapest X. ker. Üllői 38315/68 

út 128. 
Orvosi rendelő Budapest X. ker. Üllői 38315/74 

út 136. 
Orvosi rendelő Budapest x. ker. 38924/95 

Pongrác út 19. 
Orvosi rendelő Budapest x. ker. 41400/5 

Zsivaj u. 2. 
Gyermek fogászati Budapest x. ker. 38440/25 
rendelő Kőbányai út 47. 
Fogászati rendelő Budapest x. ker. 38440/23 

Kőbányai út 45. 
Foglalkozás Budapest X. ker. Endre 38 980 
egészségügy u. 10. 
Központi ügyelet Budapest x. ker. 38924/95 

Pongrác út 19. 
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2. Az alapítás éve: 

1993 

3. Létrehozásáról rendelkező határozat: 

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 747/1993.(VII1.3.) 
határozata 

4. Irányító szervének neve, székhelye: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
ll 02 Budapest Szent László tér 29. 

5. Működési köre: 

Budapest Főváros X. kerület közigazgatási területe 

6. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 

Általános járóbeteg ellátás 

Szakágazat szám: 862100 
Alaptevékenysé ge: 
Háziorvosi alapellátás 
Háziorvosi ügyeleti ellátás 
Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 
Fogorvosi alapellátás 
Fogorvosi szakellátás 
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 
Ifjúság-egészségügyi gondozás 
Összetett adminisztratív szolgáltatás 
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 
társulások elszámolásai 

7. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása 

a) Önálló jogi személy 

862101 
862102 
862231 
862301 
862303 
869041 
869042 
821100 
841901 

b) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 
c) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a szakmai feladatellátás önállósága 
mellett önálló gazdálkodási jogkörrel és felelősséggel bír, saját költségvetéssei rendelkezik, éves 
költségvetés alapján gazdálkodik. 

8. Vezetőjének megbízási rendje: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete legfeljebb öt év 
határozott időtartamra bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. 

9. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 
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a) közalkalmazottak: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján; 
b) munkavállalók: a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény alapján; 
c) megbízási szerződéssel foglalkoztatottak: a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 
alapján. 

10. A költségvetési szerv képviselete: 

A költségvetési szervet az orvos-igazgató képviseli. Az orvos-igazgató a képviseleti jogát a 
Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott módon átruházhatja a költségvetési szerv más 
közalkalmazottj ára. 

ll. A költségvetési szerv vagyon feletti rendelkezési joga: 

Alaptevékenységéhez rendelkezésére állnak a székhelyén és a telephelyein (az l. pontban foglaltak 
szerint) lévő ingatlanok a rajtuk található épületekkel, illetve a költségvetési szerv éves leltára 
szerint nyilvántartott tárgyi eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és 
készletek 
A költségvetési szerv a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendeletének 
megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 

12. A költségvetési szerv hosszú és körbélyegzőjének hivatalos szövege: 

Záradék: 

Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 
1102 Budapest X., Endre u. 10. 

*Kőbányai Egészségügyi Szolgálat* 
1102 Budapest X., Endre u. 10. 

Magyar Köztársaság címere 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Egészségügyi Szolgálat költségvetési szerv módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratát a( z) ........ ./20 ll. ( ... ) határozatával hagyta jóvá 20 ll. július l. napjával. 

2. Jelen alapító okirat nem seiejtezhető és a költségvetési szerv alapdokumentációját képezi. 

Budapest, 2011. május l O. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 


