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

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Képviselő-testület 746-747/1993 (VIII.3) számú határozatával alapította meg a Kőbányai 
Egészségügyi Szolgálatot, az egészségügyi törvényben meghatározott egészségügyi alapellátás 
körébe tartozó közfeladatok ellátására. 
Az önkormányzat az általa alapított intézményén keresztül gondoskodik a háziorvosi, házi 
gyermekorvosi ellátásról, a fogorvosi alapellátásról, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti 
ellátásról, a védőnői ellátásról, az iskola-egészségügyi ellátásról. Az intézmény a kötelező 
alapfeladatokon túl addiktológiai ellátást, nappali ügyeleti ellátást, foglalkozás-egészségügyi, 
szájsebészet és fogászati Rtg. ellátást is nyújt a kerület lakosságának. 

Az Egészségügyi Szolgálat jogállásának változásai: 
- alapítás 1993. 
- önálló költségvetési intézmény 1994- 2004. 03. 31. 
- részben önálló költségvetési intézmény 2004. 04. 01-2009. december 31. 

pénzügyi feladatait a GAMESZ végzi 2004. április 01- 2007. december 31. 
pénzügyi feladatokat a Polgármesteri Hivatal látja el 2008. január 01- 2009. december 31. 

- önállóan működő és gazdálkodó közintézet 2010. január 01-től. 

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény szerint a 
költségvetési szerv az államháztartás részét képező, e törvény szerint nyilvántartásba vett olyan 
jogi személy, amely jogszabályban meghatározott és az alapító okiratban rögzített állami, illetve 
önkormányzati feladatokat (a továbbiakban együtt: közfeladat) közérdekből, 
alaptevékenységként, haszonszerzési cél nélkül, jogszabályban meghatározott követelmények és 
feltételek alapján, jogszabályban meghatározott szerv vagy személy irányítása vagy felügyelete 
mellett, az alapító okiratban megjelölt működési körben közfeladat-ellátási kötelezettséggel, éves 
költségvetéséből vagy költségvetési keretéből gazdálkodva végez. 

A 2008. évi CV. tv. 4.§ (1) szerint az alapító okirat tartalmazza a költségvetési szerv 
a) nevét, székhelyét, 
b) létrehozásáról rendelkező jogszabályra (határozatra) való hivatkozást, 
c) jogszabályban meghatározott közfeladatát, 



d) alaptevékenységét, 
e) illetékességét (közhatalmi tevékenység esetén), illetve működési körét (közszolgáltató 
tevékenység esetén), 
f) irányító szervének nevét, székhelyét, 
g)al5-16.§, valamint 18. § szerinti besorolását, 
h) vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási rendjét, 
valamint 
i) foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony (jogviszonyok) megjelölését. 

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény alapján 
felülvizsgáltuk az egészségügyi alapellátást végző költségvetési szerv esetében a közfeladat 
ellátásának módját és a Képviselő-testület a 728/2009. (V.21.) sz. határozatával 2009. július 1-jei 
hatállyal módosította az intézmény alapító okiratát. 
Az új besorolás szerint a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat önállóan működő közintézet, amely 
szakmai célú költségvetési keretekkel rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, 
teljesítményigazolási joggal és felelősséggel bír. 

A képviselő-testület az Egészségügyi Szolgálat - szervezeti-működési-pénzügyi átvizsgálását 
követően - az 562/2009. (IV. 16.) sz. határozatával döntött arról, hogy a Kőbányai Egészségügyi 
Szolgálatot 2009. december 31-ével önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervvé 
alakítja át. 
Az önállóan működő és gazdálkodó közintézet a szakmai feladatellátás önállósága mellett önálló 
gazdálkodási jogkörrel és felelősséggel bír, saját költségvetéssel rendelkezik, éves költségvetés 
alapján gazdálkodik. 

Az önállóan működő közintézet - a Képviselő-testület a 728/2009. (V.21.) sz. határozata - 2009. 
július 1-jei hatállyal módosított alapító okiratát a feladatellátáshoz kapcsolódó funkció változása 
miatt módosítani szükséges. 

Az alapító okiratban foglaltak változása esetén az alapító okirat módosítását tartalmazó okirat 
mellett el kell készíteni, és a módosító okirathoz kell csatolni az alapító okiratot egységes 
szerkezetben is. Az egységes szerkezetű okiratnak is meg kell felelnie a közokirat alaki 
érvényességi kellékeinek. 

A jelenleg hatályos alapító okiratot az alábbiak szerint kívánjuk módosítani. 

Az alapító okirat alábbi szövegrészei helyébe a módosító okirat alábbi pontjai lépnek 
3. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 
Szakágazat szám: 862100 
Alaptevékenysége: 

JÁRÓBETEGEK ORVOSI ELLÁTÁSA 862100 
Háziorvosi szolgálat 85121-9 Háziorvosi 

alapellátás 
862101-1 

Felnőtt háziorvosi 
szolgálat 
házi 
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gyermekorvosi 
szolgálat 

Kiegészítő alapellátási szolgáltatások 85123-1 
Központi 
háziorvosi ügyelet 

Háziorvosi 
ügyeleti ellátás 

862102-1 

-Foglalkozás-egészségügyi ellátás 85123-3 
Foglalkozás
egészségügyi 
alapellátás 

862231-1 

Fogorvosi ellátás 85128-6 
Gyermek és 
iskolai fogászat 

Fogorvosi 
alapellátás 

862301-1 

Felnőtt fogászat 
Járóbetegek szakorvosi ellátása 85127-5 Fogorvosi 

szakellátás 
862303-1 

Szájsebészeti 
ellátás 
Fogászati 
Röntgen 

Védőnői szolgálat 85129-7 
Önkormányzati valamint többcélú 
kistérségi társulási intézmények ellátó 
kisegítő szolgálatai 

75175-7 

EGYÉB HUMÁN EGÉSZSÉGÜGYI 
TEVÉKENYSÉG 

85190 

Anya-, gyermek- és csecsemő védelem 85191-2 Család-és 
nővédelmi 
egészségügyi 
gondozás 

869041-1 

Egészségnevelési feladatok 85194-5 Ifjúság-
egészségügyi 
gondozás 

869042-1 

Iskola 
egészségügyi 
ellátás 
Addiktológiai 
konzultánsi 
tevékenység 

Összetett 
adminisztratív 
szolgáltatás 

821100-1 
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Altalános 
épülettakarítás 

812100-1 

6. Típus szerinti besorolása: 6. Típus szerinti besorolása: 
Feladatellátáshoz kapcsolódó 
funkciója 

Feladatellátáshoz kapcsolódó 
funkciója 

Önállóan működő 
költségvetési szerv 

Önállóan működő és 
gazdálkodó költségvetési 
szerv 

Meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatait a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. 

Az Alapító okirat az alábbi 9. ponttal egészül 
ki: 
9. Az intézmény vagyon feletti 
rendelkezés joga: 

Alaptevékenységéhez rendelkezésére áll a 
székhelyén és a telephelyén 
lévő ingatlan a rajta található épületekkel, 
illetve az intézmény éves leltára szerint 
nyilvántartott tárgyi eszközök, valamint a 
fenntartó által biztosított pénzeszközök és 
készletek. 
Az intézmény a rendelkezésére álló 
helyiségeket a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
rendeletének megfelelően, alapfeladatainak 
sérelme nélkül hasznosíthatja. 

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

Határozati javaslatok: 

1./ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Egészségügyi Szolgálat Alapító Okiratának módosítását az 1. számú melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja. 
Határidő: 2009. december 31. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 

Kovács Róbert alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtásért felelős Ehrenberger Krisztina főosztályvezető 

Dr. Korpái Anita osztályvezető 
Dr. Molnár Andor igazgató főorvos 
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2.1 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Egészségügyi Szolgálat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a 2. számú 
melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
Határidő: 2009. december 31. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 

Kovács Róbert alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtásért felelős Ehrenberger Krisztina főosztályvezető 

Dr. Korpái Anita osztályvezető 
Dr. Molnár Andor igazgató főorvos 

Budapest, 2009. szeptember 28. 

Törvényességi szempontból látta: 

- ^ > <^éSÍ 
Dr. Neszteli István 
j e g y z ő 

ihrenberger Krisztim Ehrenberger 
főosztályvezető 

ztína 
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2. számú melléklet 

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 728/2009. (V.21.), 
valamint az 59/2008. (1.17.) sz., a Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
1417/2007. (XII.6.), a 334/2006.(VI.15.), a 220/2004.(111.11.), a 785/2002.(V.7.) és az 537/1997. 
számú határozattal módosított, a Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 747/1993. 
(VIII.3.) számú határozattal kiadott Kőbányai Egészségügyi Szolgálat (1102 Budapest, Endre u. 
10.) alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdésben 
kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (l)-(3) 
bekezdésében és a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. 
törvény 4. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak alapján a következők szerint módosítja 2010. január 
01-jei hatállyal: 

1. A költségvetési szerv neve: 

Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 

Székhelye: 

1102 Budapest Endre u. 10. 

A költségvetési szerv telephelyei: 

Ssz. Megnevezés Cím 
1. Orvosi rendelő Budapest X. ker. Hárslevelű u. 19. 
2. Orvosi rendelő Budapest X. ker. Salgótarjáni u. 47. 
3. Orvosi rendelő Budapest X. ker. Gergely u. 26. 
4. Orvosi rendelő Budapest X. ker. Kerepesi út 67. 
5. Orvosi rendelő Budapest X. ker. Hungária krt. 1-3. 
6. Orvosi rendelő Budapest X. ker. Újhegy st. 13. 
7. Orvosi rendelő Budapest X. ker. Üllői út 128. 
8. Orvosi rendelő Budapest X. ker. Üllői út 136. 
9. Orvosi rendelő Budapest X. ker. Pongrác út 19. 
10. Orvosi rendelő Budapest X. ker. Zsivaj u. 2. 
11. Gyermek fogászati rendelő Budapest X. ker. Kőbányai út 47. 
12. Fogászati rendelő Budapest X. ker. Kőbányai út 45. 
13. Foglalkozás egészségügy Budapest X. ker. Endre u. 10. 
14. Központi ügyelet Budapest X. ker. Pongrác út 19. 

2. Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat(ok)): 

Az egészségügyről 1997. évi CLIV. tv. 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 747/1993.(VIII,3.) határozata 



3. Jogszabályban meghatározott közfeladata: Általános járóbeteg ellátás 

Szakágazat szám: 862100 
Alaptevékenysége: 

Háziorvosi alapellátás 
Háziorvosi ügyeleti ellátás 

862101 
862102 

Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 862231 

Fogorvosi alapellátás 
Fogorvosi szakellátás 

862301 
862303 

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 
Ifjúság-egészségügyi gondozás 

869041 
869042 

Összetett adminisztratív szolgáltatás 821100 

Általános épülettakarítás 812100 

4. Működési köre: 

Budapest Főváros X. kerületének közigazgatási területe 

5. Irányító szerv(einek) neve, székhelye: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest Szent László tér 29. 

6. Típus szerinti besorolása: 

A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv 

Közszolgáltató szerv fajtája: közintézet 

Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 
szerv 

7. Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási rendje: 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A. §-a és a 
356/2008.(XII.31.) Korm. rendelet alapján Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete pályázat alapján határozatlan időre nevezi ki. 

8. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: 

• A közalkalmazottak tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
tv. alapján 

• Egyéb esetekben a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv. alapján vagy a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. alapján. 

2 



9. Az intézmény vagyon feletti rendelkezés joga: 

Alaptevékenységéhez rendelkezésére áll a székhelyén és a telephelyén 
lévő ingatlan a rajta található épületekkel, illetve az intézmény éves leltára szerint 
nyilvántartott tárgyi eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek. 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeletének 
megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 

Záradék: A Kőbányai Egészségügyi Szolgálat egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

/2009.( ) számú Kt. határozatával jóváhagyta. 
Jelen alapító okirat nem selejtezhető és az intézmény alapdokumentációját képezi. 

Budapest, 2009. 

Verbai Lajos 
polgármester 

Ellenjegyezte: 

Dr. Neszteli István 
jegyző 
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1. számú melléklet 

Alapító okiratot módosító okirat 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 728/2009. 
(V.21.), valamint az 59/2008. (1.17.) sz., a Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete az 1417/2007. (XII.6.), a 334/2006.(VI.15.), a 220/2004.(111.11.), a 785/2002.(V.7.) 
és az 537/1997. számú határozattal módosított, a Budapest Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete 747/1993. (VIII.3.) számú határozattal kiadott Kőbányai Egészségügyi 
Szolgálat (1102 Budapest, Endre u. 10.) alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (l)-(3) bekezdésében és a 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. § (1) és 
(2) bekezdésében foglaltak alapján a következők szerint módosítja 2010. január 01-jei 
hatállyal: 

1./ Az alapító okirat 3. pontjának helyébe az alábbi 3. pont lép: 

3. Jogszabályban meghatározott közfeladata: Általános járóbeteg ellátás 
Szakágazat szám: 862100 
Alaptevékenysége: 

Háziorvosi alapellátás 
Háziorvosi ügyeleti ellátás 

862101-1 
862102-1 

Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 862231-1 

Fogorvosi alapellátás 
Fogorvosi szakellátás 

862301-1 
862303-1 

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 
Ifjúság-egészségügyi gondozás 

869041-1 
869042-1 

Összetett adminisztratív szolgáltatás 821100-1 

Általános épülettakarítás 812100-1 

2.1 Az alapító okirat 6. pontjában lévő szövegrész „önállóan működő költségvetési szerv 
Meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatait a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el." helyébe 
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv szövegrész kerül. 

3./ Az Alapító okirat az alábbi 9. ponttal egészül ki: 

91. Az intézmény vagyon feletti rendelkezés joga: 

Alaptevékenységéhez rendelkezésére áll a székhelyén és a telephelyén 
lévő ingatlan a rajta található épületekkel, illetve az intézmény éves leltára szerint 
nyilvántartott tárgyi eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és 
készletek. 



Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
rendeletének megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 

Az alapító okirat egyéb pontjai változatlanul maradnak. 

Záradék: A Kőbányai Egészségügyi Szolgálat alapító okiratot módosító okiratát 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

/2009.( ) számú Kt. határozatával jóváhagyta. 
Jelen alapító okiratot módosító okirat nem selejtezhető és az intézmény 
alapdokumentációját képezi. 

Budapest, 2009. 

Verbai Lajos 
polgármester 

Ellenjegyezte: 

Dr. Neszteli István 
jegyző 


