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Határozati javaslat:

Tisztelt Képviselő-testület!

L Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 23. 
§ (5) bekezdés 9. pontja alapján a kerületi önkormányzat feladata az egészségügyi alapellátás, az egész
séges életmód segítését célzó szolgáltatások biztosítása.
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján a települési 
önkormányzat gondoskodik az egészségügyi alapellátásról (a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, 
a fogorvosi alapellátásról, az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 
ügyeleti ellátásról, a védőnői ellátásról, és az iskola-egészségügyi ellátásról).
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) 152. § (3) bekezdése alapján a 
helyi önkormányzat az egészségügyi szakellátási intézménymüködtetési kötelezettségének részeként gon
doskodik
a) a tulajdonában, illetve fenntartásában lévő, közfínanszírozott egészségügyi szakellátást nyújtó egész
ségügyi szolgáltató működtetéséről,
b) a 2013. április 28-án tulajdonában, illetve fenntartásában lévő egészségügyi szolgáltató számára - az 
egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló törvény alapján - megállapított közfínanszírozott szakel
látási feladatok ellátásáról,
c) a tulajdonában lévő, közfinanszírozott egészségügyi szakellátási feladat ellátására szolgáló vagyonhoz 
kapcsolódó - az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló törvény alapján a helyi önkormányzat 
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rendelkezési joga alá tartozó szakellátási kapacitással ellátandó - közfinanszírozott egészségügyi szakel
látási feladatok ellátásáról.

A Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) az Eütv.- 
ben foglalt, fentiekben hivatkozott egészségügyi szakellátási intézményműködtetési kötelezettségének a 
fenntartásában lévő Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ (továbbiakban: JEK) útján tesz 
eleget. Az Önkormányzat a JEK útján biztosítja továbbá a védőnői ellátást és az iskola-egészségügyi el
látást is.

Az Országgyűléshez2022. november 15-én benyújtásra került az egyes egészségügyi tárgyú törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat (iromány száma: T/2031, továbbiakban: törvényjavaslat). Amennyi
ben az Országgyűlés elfogadja a törvényjavaslatot, annak 17. §-a értelmébena védőnői ellátás a települési 
önkormányzatoktól 2023. július 1-jétől az állam feladatába kerül át.

A védőnői ellátás állami átvétele körében a törvényjavaslat 21. §-a többek között a következőket rögzíti: 
- a települési önkormányzat által a védőnői ellátás biztosítása érdekében 2023. július 1 -jét megelőzően 
kötött szerződés 2023. június 30. záró nappal hatályát veszti,
- az egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott védőnő és a védőnői ellátás körében foglal
koztatott személy tekintetében a munkáltatói jogokat 2023. július 1 -töl az az irányító megyei intézmény 
gyakorolja, amely területileg illetékes az érintett védőnői körzet tekintetében,
- a települési önkormányzat az általa 2023. június 30. napjáig biztosított védőnői ellátás finanszírozására 
jogosult,
- a települési önkormányzat 2023. július 1. napjával biztosítja az állam számára a 2023. június 30. napján 
a védőnői ellátásra szolgáló ingó és ingatlan vagyonnak ingyenes használatát,
- a települési önkormányzat a 2022. december 31 -én a védőnői ellátásra szolgáló ingatlan és ingó vagyonát 
e feladattól nem vonhatja el.

A törvényjavaslat elfogadása esetén megvalósuló államosítás megelőzően szükségessé válik az Önkor
mányzat vagyonának védelme érdekében intézkedéseket tenni, különös tekintettel arra, hogy a védőnők 
jelenleg olyan ingatlanokat is használnak, amelyek a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátást is szolgálják, 
melynek biztosítása egyelőre az Önkormányzat feladatában marad. Mindezekre tekintettel és az energia
takarékosság elvét is szem előtt tartva javasoljuk, hogy a jövőben a JEK-kel jogviszonyban álló védőnők 
tanácsadó helyiségeként az Auróra utcai szakrendelő szolgáljon, figyelembe véve azt is, hogy a védőnők 
tevékenységük nagy részét egyébként is a családok otthonában és a nevelési-oktatási intézményekben 
folytatják.

A fentieknek megfelelően javasoljuk a JEK alapító okiratának módosítását.

II. A beterjesztés indoka
Az Mötv. 41. § (3) bekezdése szerint önkormányzati döntést a képviselő-testület, a helyi népszavazás, a 
képviselő-testület felhatalmazása alapján a képviselő-testület bizottsága, a részönkormányzat testületé, a 
társulása, a polgármester, továbbá a jegyző hozhat. Az Mötv. 42. § 7. pontja alapján a JEK alapító okira
tának módosításához a Képviselő-testület döntése szükséges..

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkor
mányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 5. § (2) bekezdése alapján az előterjesztést sürgős ügyként 
szükséges tárgyalni, ugyanis a törvényjavaslat elfogadása esetén, annak 21. §-a értelmében az Önkor
mányzat a vagyona védelmében szükséges alapító okirat módosítást csak úgy teheti meg, ha az 2022. 
december 30.-ig hatályossá válik, így későbbi megtárgyalása önkormányzati érdeket sértene.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása
A határozat célja, hogy a JEK alapító okirata módosításra kerüljön.
A határozati javaslat pénzügyi fedezetet nem igényel, többletkötelezettséget nem eredményez az Önkor
mányzat terhére.



IV. Jogszabályi környezet
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. § (1) bekezdés b) pontja 
alapján költségvetési szerv alapítására jogosult a helyi önkormányzat, melyről alapító okiratban kell ren
delkezni. Az Áht. 8/A. § (2) bekezdése alapján az alapító okiratot és annak módosítását az alapító szerv 
adja ki a kincstár által rendszeresített formanyomtatvány alkalmazásával. Az alapító okirat kiadására jo
gosult személy e tevékenységében nem helyettesíthető. Az Áht. 9. § a) pontja szerint, ha törvény eltérően 
nem rendelkezik, a költségvetési szerv irányítása a következő hatáskörök gyakorlását jelenti: a költség
vetési szerv alapítása, átalakítása és megszüntetése, ideértve az alapító okirat és annak módosítása, vala
mint a megszüntető okirat kiadására vonatkozó hatáskör (alapítói jogok) gyakorlását.

Az Mötv. 106. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat vagyona a tulajdonából és a helyi önkor
mányzatot megillető vagyoni értékű jogokból áll, amelyek az önkormányzati feladatok és célok ellátását 
szolgálják.

Az Országgyűléshez 2022. november 15-én benyújtásra került az egyes egészségügyi tárgyú törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat (iromány száma: T/2031, továbbiakban: törvényjavaslat) elfogadása 
esetén, annak 21. §-ában szereplő módosítás alapján - egyebek mellett - a települési önkormányzat a 
2022. december 31-én a védőnői ellátásra szolgáló ingatlan és ingó vagyonát e feladattól nem vonhatja 
ei

Az SZMSZ 5. § (2) szerint sürgős ügyben előterjesztés - sürgősségi indítvány - legkésőbb a kép
viselő-testületi ülést megelőző napon 12 óráig nyújtható be a polgármesternél. A sürgős tárgya
lást az előterjesztésben indokolni kell. Sürgős ügynek minősül minden olyan ügy, amelynek ké
sőbbi megtárgyalása önkormányzati érdeket sérthet.

Az SZMSZ 5. § (6) bekezdése szerint amennyiben a polgármester, az alpolgármester, a jegyző által ké
szített előterjesztés bizottsági tárgyalása bármely okból mégsem történt meg, az előterjesztés eltérő tör
vényi rendelkezés hiányában bizottsági véleményezés nélkül is a képviselő-testületi ülés napirendjére tűz
hető.

Az Mötv. 46. § (1) bekezdése és az SZMSZ13. § (2) bekezdése alapján az előterjesztést nyilvános ülésen 
kell tárgyalni. A határozati javaslat elfogadásához az Mötv. 50. §-a, valamint az SZMSZ 6. sz. melléklet 
15. pontja alapján minősített többség szükséges.

A fenti rendelkezések alapján kérjük az alábbi határozat elfogadását.

Mellékletek:
1. számú melléklet: Hatályos alapító okirat

2. számú melléklet: Alapító okiratot módosító okirat és alapító okirat módosításokkal egységes szerke
zetben

HATÁROZATI JAVASLAT
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 

.../2022. (.) számú határozata

a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ alapító okiratának módosításáról

A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselö-testülete úgy dönt, hogy
1 ./ elfogadja a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ Alapító okiratát módosító okiratot és a 
módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratát az előterjesztés 1. mellékletében foglalt tarta
lommal, melyek a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lépnek hatályba;

2 ./ felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. pontjában meghatározott Alapító okiratot módosító doku
mentum aláírására és a Magyar Államkincstár esetleges hiánypótlási felszólításának teljesítésére azzal, 
hogy a hiánypótlás teljesítése jelen határozattal nem lehet ellentétes és az Alapító okiratot lényegi - hely- 
reigazítási kérdésnek nem minősülő - kérdésekben nem módosíthatja.



Felelős: polgármester
Határidő: a határozat 1. pontja esetében: 2022. november 24., a 2. pontja tekintetében: 2022. november 
30.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati 
Iroda, Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály.

Budapest, 2022. november

Pikó András 
polgármester

Szili-Darók Ildikó 
alpolgármester

ft’öh'ényes^égi ellenőrzés:
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Okirat száma: A144/2022.

A DOKUMENTUMOT ÖGOÄUS 
aiAírAssallAttaei.

MÁK K-TÖRZS DHSZ RA#^^

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Józsefvárosi Szent 
Kozma Egészségügyi Központ alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ
1.1.2. rövidített neve: JEK

1.2. A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 1084 Budapest, Auróra utca 22-28.
1.2.2. telephelyei:

telephely megnevezése telephely címe

1 Védőnői Szolgálat 1083 Budapest, Szigony utca 2/A,

2 Védőnői Szolgálat 1088 Budapest, Gutenberg tér 3.

3 Védőnői Szolgálat 1087 Budapest, Hungária körút 30/A.

4 Raktár 1084 Budapest, Nagy Fuvaros utca 14. 
földszint

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1992.01.15.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése: Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
Képviselő-testülete

3.1.2. székhelye: 1082 Budapest, Baross utca 63-67.

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
3.2.2. székhelye: 1082 Budapest, Baross utca 63-67.



4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1. A költségvetési szerv közfeladata:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXX1X. törvény 13. § (1) bekezdés 4) 
pontja alapján a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó 
helyi önkormányzati feladatok különösen az egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód 
segítését célzó szolgáltatások.

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXX1I1. törvény 5. § (1) bekezdés a) - e) pontjai 
alapján a települési önkormányzat gondoskodik az egészségügyi alapellátásról.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (3) bekezdése alapján a helyi 
önkormányzat az egészségügyi szakellátási intézményműködtetési kötelezettségének részeként 
gondoskodik

a) a tulajdonában, illetve fenntartásában lévő, közfinanszírozott egészségügyi szakellátást nyújtó 
egészségügyi szolgáltató működtetéséről,
b) a 2013. április 28-án tulajdonában, illetve fenntartásában lévő egészségügyi szolgáltató 
számára - az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló törvény alapján - megállapított 
közfinanszírozóit szakellátási feladatok ellátásáról,
c) a tulajdonában lévő, közfinanszírozott egészségügyi szakellátási feladat ellátására szolgáló 
vagyonhoz kapcsolódó - az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló törvény alapján a 
helyi önkormányzat rendelkezési joga alá tartozó szakellátási kapacitással ellátandó - 
közfinanszírozott egészségügyi szakellátási feladatok ellátásáról.

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:_________
szakágazat száma szakágazat megnevezése
862200 Szakorvosi járóbeteg-ellátás

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:

- Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXX1II. törvényben meghatározott 
egészségügyi alapellátásokat biztosítja.

- Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (3) bekezdése alapján a helyi 
önkormányzat az egészségügyi szakellátási intézményműködtetési kötelezettségének 
részeként gondoskodik a tulajdonában, illetve fenntartásában lévő, közfinanszírozott 
egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató működtetéséről,

Foglalkozás-egészségügyi alapellátást biztosít.

- Szakellátások keretében biztosítja a kerület lakosságának egészségügyi ellátását.

- Páciensei számára biztosítja az egészség megőrzéséhez, a betegségek megelőzéséhez, 
gyógyításához szükséges ismeretek is.

- Köznevelési intézmények nappali képzésében részt vevők tanulóinak gyógyító 
megelőző egészségügyi alapellátása.

- Védőnői ellátás keretében a 6-25 éves korú tanulók egészségügyi ellátása, egészségi 
állapotuk felmérése, szűrővizsgálatok elvégzése, az iskolák kérésére felvilágosító 
előadás megtartása. Család és nővédelem, várandós tanácsadás, családlátogatás.

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése

1 072111 Háziorvosi alapellátás
2 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
3 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása
4 072230 Járóbetegek gyógyító gondozása .



4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:

5 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
6 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
8 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat közigazgatási területe.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

A költségvetési szerv vezetője - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 
vezetésére irányuló - egészségügyi szolgálati jogviszonyának létesítése az egészségügyi 
szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 
28.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése értelmében a munkáltató egyedi döntése vagy 
meghívásos eljárás alapján történhet. A költségvetési szerv vezetőjével a Józsefvárosi 
Szent Kozma Egészségügyi Központ vezetésére irányuló, egészségügyi szolgálati 
jogviszonyt a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő
testülete létesíti határozott, legfeljebb 5 éves időtartamra és szünteti meg a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (7) bekezdése, az 
egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 1. § (1), (3), (4), (9)-(12) 
bekezdései, valamint a vonatkozó jogszabályok alapján. Az egyéb munkáltatói jogokat a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67.§ (1) 
bekezdés g) pontja alapján a Polgármester gyakorolja.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály

1 egészségügyi szolgálati
jogviszony

az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi 
C. törvény



bôd magyar 
========= Államkincstár

ZÁRADÉK
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése 
alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a JÓZSEFVÁROSI SZENT KOZMA 
EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT 2022. június 14. napján kelt, 2022. július 01. napjától alkalmazandó M144/2022. 
okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: Budapest, 2022. június 17.
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Okirat száma: M../2022.

Módosító okirat

A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ Budapest Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat által 2022. június 14. napján kiadott, A144/2022. 
számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a 
alapján - a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének..../2022. 

számú határozatára figyelemmel ~ a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 1.2.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.2,2. telephelyei:

telephely megnevezése telephely címe

1 Raktár 1084 Budapest, Nagy Fuvaros utca 14. 
földszint

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.

Kelt: Budapest, „időbélyegző szerint"

: p.H.

Pikó András 

polgármester

b 0\



Okirat száma: A..../2022.

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Józsefvárosi Szent 
Kozma Egészségügyi Központ alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ
1.1.2. rövidített neve: JEK

1.2. A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 1084 Budapest, Auróra utca 22-28.
1.2.2. telephelyei:

telephely megnevezése telephely címe

1 Raktár 1084 Budapest, Nagy Fuvaros utca 14. 
földszint

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1992.01.15.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése: Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
Képviselő-testülete

3.1.2. székhelye: 1082 Budapest, Baross utca 63-67.

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése: Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat
3.2.2. székhelye: 1082 Budapest, Baross utca 63-67.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1. A költségvetési szerv közfeladata:



Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4) 
pontja alapján a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó 
helyi önkormányzati feladatok különösen az egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód 
segítését célzó szolgáltatások.

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés a) - e) pontjai 
alapján a települési önkormányzat gondoskodik az egészségügyi alapellátásról.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (3) bekezdése alapján a helyi 
önkormányzat az egészségügyi szakellátási intézményműködtetési kötelezettségének részeként 
gondoskodik

a) a tulajdonában, illetve fenntartásában lévő, közfinanszírozott egészségügyi szakellátást nyújtó 
egészségügyi szolgáltató működtetéséről,
b) a 2013. április 28-án tulajdonában, illetve fenntartásában lévő egészségügyi szolgáltató 
számára - az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló törvény alapján - megállapított 
közfinanszírozott szakellátási feladatok ellátásáról,
c) a tulajdonában lévő, közfinanszírozott egészségügyi szakellátási feladat ellátására szolgáló 
vagyonhoz kapcsolódó - az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló törvény alapján a 
helyi önkormányzat rendelkezési joga alá tartozó szakellátási kapacitással ellátandó - 
közfinanszírozott egészségügyi szakellátási feladatok ellátásáról.

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma szakágazat megnevezése

862200 Szakorvosi járóbeteg-ellátás

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:

- Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvényben meghatározott 
egészségügyi alapellátásokat biztosítja.

- Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (3) bekezdése alapján a helyi 
önkormányzat az egészségügyi szakellátási intézményműködtetési kötelezettségének 
részeként gondoskodik a tulajdonában, illetve fenntartásában lévő, közfinanszírozott 
egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató működtetéséről,

- Foglalkozás-egészségügyi alapellátást biztosít.

- Szakellátások keretében biztosítja a kerület lakosságának egészségügyi ellátását.

- Páciensei számára biztosítja az egészség megőrzéséhez, a betegségek megelőzéséhez, 
gyógyításához szükséges ismeretek is.

- Köznevelési intézmények nappali képzésében részt vevők tanulóinak gyógyító 
megelőző egészségügyi alapellátása.

- Védőnői ellátás keretében a 6-25 éves korú tanulók egészségügyi ellátása, egészségi 
állapotuk felmérése, szűrővizsgálatok elvégzése, az iskolák kérésére felvilágosító 
előadás megtartása. Család és nővédelem, várandós tanácsadás, családlátogatás.

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése

1 072111 Háziorvosi alapellátás

2 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
3 072210 láróbetegek gyógyító szakellátása

4 072230 láróbetegek gyógyító gondozása

5 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

6 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás



8 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat közigazgatási területe.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

A költségvetési szerv vezetője - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 
vezetésére irányuló - egészségügyi szolgálati jogviszonyának létesítése az egészségügyi 
szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 
28.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése értelmében a munkáltató egyedi döntése vagy 
meghívásos eljárás alapján történhet. A költségvetési szerv vezetőjével a Józsefvárosi 
Szent Kozma Egészségügyi Központ vezetésére irányuló, egészségügyi szolgálati 
jogviszonyt a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő
testülete létesíti határozott, legfeljebb 5 éves időtartamra és szünteti meg a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXX1X. törvény 41. § (7) bekezdése, az 
egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 1. § (1), (3), (4), (9)-(12) 
bekezdései, valamint a vonatkozó jogszabályok alapján. Az egyéb munkáltatói jogokat a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67.§ (1) 
bekezdés g) pontja alapján a Polgármester gyakorolja.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:_____________________

foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály

1 egészségügyi szolgálati
jogviszony

az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi 
C. törvény


