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Budapest Józsefváľosi On koľmá nyzat
Képviselő-testület e számára

Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté polgáľmester

A képviselő-testiileti ülés iđőpontj a: 20|5 . december 03. ..s2. napirend

Tárry: Javaslat a Józsefváľosi Egészségügyi Szolgálat elnevezésének módosításáľa

A napirendet nyílt ülésen kell tĺĺľgyalni, a hatĺározat e|fogadásźůloz minősített szavazatt?ĺbb-
ség szfüséges.
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Váľosgazdálkodási és Pénzüryi Bĺzottság véleményezi x
Embeľi Erőfoľrás Bizottság véleményezi x
Hatźn ozati j av as|at a bizottság szźnnźr a:

A Vaľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság / Emberi Erőfonás Bizottság javasolja a Kép-
vi s e 1ő -te stiiletnek az előterj e s ztés me gfźn gy a|ását.

Tisztelt Képviselő.testület!

L Tényállás és a döntés tata|mának ľészletes ismertetése
Az önkoľmźnyzatí fenntaľtású Józsefuaľosi Egészségügyi Szolgźiat (továbbiakban: JESZ) ebben az
évben teljes köľű felújításra keľült. A kívĹil-belĺil megújult épület akadálymentesítésére és energetĹ
kai modęmizáciőjźra is sor kerĹilt, valamint a röntgengépet digitális technikával szerelik fe|, az ambu.
láns mútétek mellett nagyobb hangsúlý kapnak a kúraszęrií kezelések, új részlegként pedig megjele-
nik az infuziós kezelő is. A rendelő informatikai hátteľének fejlesztésének és a betegiľźnyítő ľęndszer
kiépítésének köszönhetően csökkeĺni fog avárakozási és az előjegyzési iđó. Azintézmény új épület-
szźlmnyal is bőviil, ahol az addiktológiai rész|eg, valamint a jelenleg a Korányi Sandor utcában miĺ-
ködő TBC és Pulmonológiai Gondozó kap helyet. A korábbiakná| rendezettebb kömyezet a kerületi
lakosság szźllnźra a jaróbeteg szake||átásét a jĺivőben még magasabb színvonalon biĺosithatja.
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A JESZ főigazgatőja javaslatta| éIt az lntézĺnény nevének módosítása taryyźlban. A néwáltońatás
szimbolizálná, miszeľint az épület arégi, de mégis ttj, uintézmény arégi, de megújult. A néwálto-
zásratett javaslat szeľint az egészségügyi intézmény a Józsefuarosi Szent KozmaEgészségügyi Szol-
gálat nevet viselné 20|6.januaľ 01 napjától.

A Magyar Szent Korona XI. századi zománcképei közcjtt, valamint akoronźaźlsi paláston két orvos
|átható, Szent Kozma és Szent Damján. A Kcjzel-Keletľől szźlrmaző oryos testvéľpaľ a Diocletianus
ľómai császar által elrendelt 303-as keresztényüldĺjzés alkalmával szenvedett véľtanúhalált. Eletfü-
ben fizetség nélkiil gyógyítottak az emberekęt. Amikor Pĺáľizsban t260-ban megalakult a sebészęk
első kollégiuma, őket választotta védőszentĹil, s ez idő őta az orvosok és sebészek védőszentjeiként
tisztelik őket

A JESZ nevének megvá|toztatása szfüségessé teszi az intéznéĺy alapdokumentumainak módosítá-
sát. Az alapítő okirat a hatályos jogszabáIyoknak megfelelően a Magyar Allamkincstar á|ta|kozzétett
szerkezeti foľmát követve került módosításra, mely a|apján megtĺĺrtént a kormányzati funkciók źiíra-
sa, a telephelyek megnevezése, valamint azon pontok elhagyása, melyek nem képezík aztlj szerkeze-
ti egység részét. A JESZ a|apító okiratát módosító okirata, valamint a módosításokkal egységes szer-
kezetbe foglalt a|apítő okirata az előteľjesztés |-2. száműmellékletét képezik.

II. A beterjesztés ĺndoka
A Józsefuĺírosi Egészségiigyi Szolgálat elnevezésének 20l6.januaľ 01. napjától ttĺľténő megvá|toz-
tatásźůloz szfüséges a képviselő-testĹileti dĺjntés.

III. A diintés céIja' pénzĺigyi hatása
A döntés céIjaaJózsefuĺĺľosi Egészségügyi Szolgálat nevének módosítása20l6.januar 0l. napjától,
amelyhez szfüséges az alapítő okiratot módosító okirat, valamint az egységes szerkezetbe foglalt
a|apítő okirat elfo gađása.

A néwáltozással kapcsolatos döntés pénzügyi fedezetet igényel, egyszeľi 1.800,0 e Ft összegben,
mely a JESZ költségvetésében biztosított.

- táblák cseréje (Awóra u., Koľányi S.u., Szigony u., Trefoľt u.):
- pecsétek cseréje (kb. 200 db):
- dolgozói kiťúZők, névjegykártyfü :

- hatósági szerződések névmódosítás miatt fizetendő díja:

300.000,- Ft
1.150.000,- Ft

200.000,- Fr
150.000.- Ft

1.800.000.- Ft

Iv. Jogszabályikörnyezet

A Magyarországhelyi ĺjnkoľmányzataírő| szőIő 2011. évi CLX)oilX. töľvény (a továbbiakban:
Mötv) 4f . s 7. pontja alapjan a Képviselő-testĺilet hatáskĺjľéből nem nlházhatő át az inténnény a|a-
pítása, átszerv ezése, megsztintetése.

Az áI|amhźztartástől' szőLő 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakba.': Áłrt; 8/A. $ (2) bekezdés és
11. $ (7) bekezdés, valamint a 111. $ (26) bekezĺés éľtelmében 2Dls.janulár 01. napjátó| az alapítő,
módosító és megsztintető okiratokat a Magyar Allamkincstár honlapjrĺn kozzétett foľmanyomtatvá-
nyok szeľint kell elkészíteni.

Kéťükazalábbíhatározati javaslatelfogadását.



Határozati javaslat

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

1. a Józsefuiĺľosi Egészségügyi Szo|gá|at elnevezését2016.januar 01. napjától Józsefuarosi Szent
Kozma EgészségĹigyi Szolgálat elnevezésre módosítj a.

Felelős: polgármester
Hataridő: 20|6.január 0 1.

2. elfogadja ahatátozat 1. pontjában meghataľozott intézmény alapító okiratát módosító okiratát,
valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt a|apítő okiratát a Magyaľ Á[amkincstláľ
által történő törzskönyvi bejegyzés napjátő| az előteľjesztés I-2. sz. mellékletében foglaltak sze-
rinti taľtalommal.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 20|5. decembęr 03.

3. felkéri a Jőzsefvźtosi Egészségügyi Szolgálat főigazgatőját a mfüödési engedéIyezési eljĺáľás
lefolytatásáľa.

Felelős : polgiĺrmester
Hataridő: 20t5. december 31.

4. fęlkéri a polgármestert a Magyaľ Á[amkincstar esetleges hianypótlási felszólításanak teljesítésé-
te azza|, hogy a hiĺĺnypótlás teljesítése jelen hataľozaĺIa| nem lehet ellentétes és az a|apító okiľa-
tot lényegi _helyteígazítási kéľdésnek nem minősülő _ kérdésekben nem módosíthatja.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20|5. december 03.

5. felkéľi a Józsefuarosi Egészségtigyi Szolgá|at főigazgatójźŃ, hogy a Józsefrarosi Szent Kozma
EgészségĹigyi Szolgálat Szervęzęti és Mfüödési Szabźl|yzatát terjessze be a Képviselő-testület
20|6. februáľ havi tiléséľe.

Felelős: Józsefuaľosi Egészségügyi Szolgálat
Hatĺíľidő: a Képviselő-testtilet 20|6. februar havi ülése

6. felkéri a polgiĺrmestert a hatźnozat2. pontja szerinti dokumentumok aláírásĺĺľa.

Felelős: polgármesteľ
Hatfuiďo: 20I 5 . december 1 0.

A döntés végrehajtásátvégző szewezetiegység: Humánszolgáltatási Ügyosztáty Humánkapcsola-
ti lľoda, Józsefuaľosi Egészségügyi Szolgál at, P énzugyi Ugyosztály.

Budapest, 2015. november 23.

Ttiľvényességi ellenőrzés :

Danada-Rimán Edina
jegyző

nevében és mesbízźLsából :, //rÍ rĺ /?|./á-. /ak/,/
d.r. Mészĺĺr Eľika

aIjegyző

ę.*?



1. számil melléklet

okirat száma: M ....,...12015.6II.03.)
Mĺódosító okirat

A Józsefuarosi Egészségügyi Szolgálat 201-0. november 23. napjźn kiadott a Budapest Józsefuiĺľosi
Önkormányzat Képviselő testiilete 4612010. (XI.l7.) szétmuhatźrozatával elfogadott a|apitő okiratát
az á||amhántartásrőll szóló 2011. évi CXCV. tiiľvény 8/A. $-a alapján a ktivetkezők szerint
módosítom:

1. Az a|apítő okiľat 1. pontja - Neve: Józsefuaľosi Egészségügyi Szolgźiat_ mely a mĺídosí.
tott okiľat 1.l. pont alatt szerepel - helyébe a

1.1. A költségvetési szerv

1.1.1. megnevezése: Józsefuarosi Szent Kozma Egészségügyi Szolgálat
1.1.2. rĺjvidített neve: JESZ - sziiveg lép

2. Az a|apítő okĺrat 1. pontja - mely a módosított okĺľat |'.2.2. pont alatt szeľepel. helyébe
kiivetkező

3. Az a|apitő okĺrat 1. pontjában _Jogszabályban meghatározott közfeladata: A helyi tinkoľ-
mányzato|<tól szóló 1990. évi LXV. törvény 8.$ (4) bekezdése, ésazegészségtigyről szőIő |997.
évi CLIV. törvény (Etitv) 152. $ (1) bekezdése d), e) pontok alapján kcitęlező önkoľmanyzatife|ađa-
tot lát el egészségügyi alapellátás körében, valamint az Etitv l52. $ (3) bekezdése alapjan ĺinként
vállalt feladatként jáľóbeteg-szake|Iátás mfüĺidtetése - mely a módosított okirat 4.1. pontja alatt
szeľepel - helyébe a

Magyaľországhe|yi önkormiĺnyzatairő| szőIő 2011. évi CLX)oilX. törvény 13. $ (1) bekezdés 4)
pontja a|apjźn a helyi kĺizügyek, valamint a helyben biztosítható kcizfeladatok körében ellátandó
helyi ĺinkormźnyzati feladatok külcinösen az egészségiigyi a|ape||átás, az egészséges életmód segĹ
tését cé|ző szol gáltatások.

Az egészségtigyi alapellátásról szóló 2015. évi C)oilI. törvény 5. s (1) bekezdés a) _ e) pontjai
a|apjźn a települési önkormányzat gondoskođik az egészségügyi alapellátásról.

Az egészségügyről sző|ő |997. évi CLN. tĺirvény 152. $ (3) bekezdése alapján a helyi önkormrĺny-
zat az egészségĹigyi szakellátásíintézményműkcidtetési kötelezettségének részeként gondoskodik

a) a tulajdonában, illetvę fenntaľtásában lévő, kozťĺĺanszirozoÍt egészségiigyi szake||átást nyújtó
e gé sz sé gii g y i szo|gáLtató mfü ödteté sérő l,
b) a2013. ápľilis z9-ántulajdonában, illetve fenntaľtásában lévő egészségügyi szolgtt|tatő szźtmára-
az egészségiigyi ellátórendszeľ fejlesztéséľől szóló ttirvény a|apjan' - megállapított kĺjzfinanszitozox
szake||átási fel adatok ell átásáÍó l'
c) a tulajdonában lévő, közfinanszítozott egészségügyi szakellátási feladat ę||źtásfua szolgáló va-
gyonhoz kapcsolódó - az egészségügyi ellátórendszer fej|esztéséről szóló törvény alapjan a helyi
önkormlínyzat ľendelkezési joga a|á tartoző szake||átási kapacitással ellátandó - kĺjzf,rnanszirozott
e gé szs é gü g y i szake||átási fel adatok el látás aró 1. szłive g lép.

4. Az a|apítő okiľat 1. pontjában -Szakágazat száma:862200

Szakágazat megnevezése: Szakorvosi jáľóbeteg-ellátás - mely a módosított okiľat 4.2. pont a|att
szeľepel - helyébe a

il
telephelv me Pnevezłźs e telephelv címe

I Védőnői Szolsálat 1083 Budapest, Szigony u.2lA.

2 Védőnői Szolsálat 1088 Budapest, Tľefoľt u. 3-5.
a
J Tüdősondo ző " T źlĺnasz Gondozó 1089 Budaoest. Koránvi S. u. 1-3.



szakágazat száma s z akágazat me gnev e zé s e

862200 Szakorvosi i aľóbetee-ellátás

tá.hliánat|ép.

Az a|apítő okĺľat 1. pontjában . Alaptevékenysége 2010. novembeľ 30. napjáig:
862102 Haziorvosi tigyeleti ellátás
862211 Jaľóbeteg győgyitő szakellátása
862212 Jĺáĺóbeteg ľehabilitációs szakellátás
8622|3 Jaľóbeteg győgyítő gondozása
862220 Egynapos sebészeti ęllátás (egynapos beavatkozás)
86223l Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
862232 Foglalkozás-egészségtigyi szakellátás
862240 Egyéb, máshova nem sorolt jráĺóbeteg ellátás
869011 Hatósági eljaľás érdekében vagy más jogszabályban előíľt okból kötelezően

végzettegészségügyiszakértotevékenységből
869012 Human gyógyszerkészítmények engedélyezésének forga|mazásanak hatósági

feladatival ĺisszefü ggő szakértői tevékenysé g
869020 otthoni (egészségügyi) szakápolás
869031 Egészségügyi laboratóńumi szolgáltatások
869032 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások
869033 Paľamedikálisszolgáltatás,természetgyőgyászat
869037 Fizikoteľápiás szolgáltatás
869041 Család, és nővédelmi egészségügyi gondozás
869042 IĘúság- egészségügyi gondozás
869044 Nem feľtőző megbetegedések megelőzése
869049 Egyéb betegségmege|ozés, népegészségugyi ellátás
Alaptevékenysége 2010. december 1. napjától:

862101 Haziorvosi alapellátás
8621'02 Haziorvosi ügyeleti ellátás
862fl1 Jaľóbeteg gyógyító szakellátása
86f2l2 Jaľóbeteg rehabilitációs szakellátás
862213 Jaĺóbeteg győgyítő gonđozása
862220 Egynapos sebészęti ellátás (egynapos beavatkozás)
862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
862232 Fog|a|kozás-egészségügyi szakellátás
862240 Egyéb, máshova nem soľolt jáľóbeteg ellátás
869011 Hatósági elj:ĺľás érdekében vagy más jogszabá|yban előíľt okból kötelezően

végzettegészségügyiszakértiĺtevékenységből
8690|2 Humrín gyógyszerkészítmények engedélyezésének forga|mazásrĺnak hatósági

feladatival összefüggő szakértői tevékenység
869020 otthoni (egészségügyi) szakápolás
8ó9031 Egészségügyi laboľatóriumi szolgáltatások
869032 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások
869033 Paramedikális szolgáltatás, természetgyőgyászat
869037 Fizikoterápiás szolgáltatás
86904l Család, és nővédelmi egészségügyi gondozás
869042 Itúság- egészségügyi gondozás
869044 Nem feľtőző megbetegedések megelőzése
869049 Egyéb betegségmegelőzés, népegészségtigyi ęI|átźs,,- mely a mródosított ok-
irat 4.3. és 4.4. pont alatt szeľepel. helyébe a

4.3.A költségvetési szerv alaptevékenysége:



- Az egészségiigyi alapellátásról szóló 2015. évi C)O(II. toľvényben meghatarozott egés-
zségĹigyi alapellátásokat biztosítj a.

- Az egészségügyrő| sző|ő 1997. éví CLIV. törvény 152. $ (3) bekezdése alapjan a helyi
önkoľmányzat az egészségügyi szakellátásí íntézménymfüödtetési kötelezettségének ré-
szeként gondoskođik a tulajdonában, illetve fenntaľtásában lévő, kĺizfinanszírozott egés-
zségügyi szakellátást nyujtó egészségügyi szolgáltató mfüĺjdtetéséľől,

- Foglalkozás-egészségiigyi alapellátást biĺosít.
- Szakellátások keretében biztosítja a keľület lakosságának egészségügyi e||átásźtt.

- Páciensei szźlmźlra biztosítja az egészség meg&zéséhez, a betegségek megelőzéséhez,
gyógyításĺĺhoz szfüséges ismeretek is.

- Köznevelési intézmények nappali képzésében részt vevők tanulóinak gyógyító mege|őzo
egészségügyi alapellátása.

- Védőnői ellátás keretében a 6-25 éves koru tanulók egészségügyi ellátása, egészségi áI|a-
potuk felmérése, szrĺľővizsgálatok elvégzése, az iskolfü kérésére felvilágosító előadás
megtaľtása. Család és nővédelem, vaľandós tanácsadás, családlátogatás.

- A k<iltségvetési szeľv alaptevékenységének kormźtnyzati funkció szerinti megielölése:

- sziiveg Iép.

5. Az a|apítő okiľat - mely a módosított okirat 2.1. pont alatt szeľepe| _ az alábbĺval egé.
szül ki:
A költségvetési szerv alapításanak dátuma: 1993.

6. Äz a|apítő okĺľat 2. pontja a mĺídosított okiľat 5.1. pont alatt szeľepel.
7. Äz a|apitő okirat 3. pontja a módosított okiľat 5.2. pont alatt szeľepel.
8. Aza|apítő okirat 4. pontja elharyásľa keľůil.
9. Az a|apítő okiľat záľadék része - mely a módosított okiľat 6. pont alatt szeľepel - he-

lyébe a kiivetkező rendelkezés lép:

Jelen alapító okiľatot 20|6.januĺĺr 01. napjától kell alkalmazni, ezze| egyidejűleg a költségvetési
szerv 2010. november 23. napjźnkelt alapító okiratot visszavonom.

Budapest, 2015. december ... ...

P.H.

Danada- Riman Edina
jegyző

taľtós távollétében
dr. Mésziáĺ Erika

aljegyző

dr. Kocsis Máté
polgármester

kormánvz ati funkc ió s zám kormánvzati funkció me gnevezé s e

I 07211,1 Háziorvosi alapellátas

2 072r12 Hazioľvosi üsyeleti ellátás
a
J 072210 Jaróbetesek eyóeyító szakellátasa

4 072230 Jaľóbetesek syósyító gondozása

5 074011 Fo glalkozás-e gészségüeyi alapellátás

6 074031 Család és nővédelmi esészsésügyi gondozás

8 074032 Ifi úsás-esészségügyi gondozás

9 0740s4 Komplex egészségfei lesztő, prevenciós progľamok

t0 076040 EsészsésĹieyi szakértői tevékenysések



2. száműmelléklet

okiľat szźtma: A .... .......l20I5 (XII.03.)
Alapító okĺrat

módosításokkal egységes szeľkezetbe foglalva

Az államhántartásről szóló 2011'. évi CXCV. tiiľvény 8/A. $.a alapján a Józsefuárosĺ Szent
Kozma Egészségüryi Szolgálat alapító okÍľatát a következők szeľint adom ki:

1. A kłittségvetési szeľv
megnevezése, székhelye, telephelye

1.2. A költségvetési szeľv

1.2.1. megnevezése: Józsefuarosi Szent Kozma Egészségügyi Szolgálat

|.2.f. rovídített neve: JESZ
1.3. A kĺiltségvetési szerv

1.3.1. székhelye: 1084 Budapest, Auróľa v22-28,

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével łisszefüggő ľendelkezések

2.|. A költségvetési szerv alapításanak dátuma: |993.

3. A ktiltségvetési szeľv irányítása, felügyelete

3. 1 . A költségvetési szerv hźnyitő szervének/felügyeleti szeľvének

3.1.1. megnevezése: Budapest Főviáľos VIII. kerület Józsefuarosi onkoľmtnyzat Képviselő-
testülete

3.1.2. székhelye: 1082 Buđapest, Baľoss u. 63-67.

4. A kiiltségvetési szerv tevékenysége

4.|. A költségvetési szerv közfeladata:

Magyarországhe|yi onkormányzatairő| sző|ő 20|1. évi CLXxxx. törvény 13. $ (1) bekezdés 4)
pontja alapjźn a helyi közĹigyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok kĺirében ellátandó
helyi ĺinkormźnyzati feladatok különösen az egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segĹ
tését cé|ző szolgáltatások.

Az egészségügyi alapellátásról szóló 20|5. évi C)oilI. törvény 5. $ (1) bekezdés a) _ e) pontjai
a|apjźn a települési önkormányzat gondoskodik az egészségügyi alapellátásľól.

z

t elephe ly me gnev e z ĺź s e telephelv címe

I Védőnői Szoleálat 1083 Budapest, Szigony u.2lA.
2 Védőnői Szolsálat 1088 Budapest, Trefort u. 3-5.
a
J Tüdő gondo ző, T źnnasz Gondozó 1089 Budapest. Koránvi S. u' 1-3.



Az egészségügyľől szőIo 1997. évi CLIV. tĺirvény 152. $ (3) bekezdése alapján a helyi önkormĺíny.
zat az egészségügyi szake||átásiintézményműkĺidtetési kĺjtelezettségének részęként gondoskodik

a) a tulajdonában, illetve fenntaľtásában lévő, kozťlnanszírozott egészségĹigyi szakellátást nýjtó
e gé szsé giig y i szo| gá|tató mfü ti dteté sérő l,
b) a20|3. április z8-antulajdonában, illetve fenntaľtásában lévő egészségügyi szolgáltatő szźlmźľa -
az egészségügyi ellátóľendszer fejlesztéséľő| szőIő ttirvény alapjźn - megállapított kĺizfinanszírozott
szakellátási feladatok ellátásiíról,
c) a tulajdonában lévő, kcjzťrnanszitozott egészségiigyi szakellátási feladat e||átásáĺa szolgáló va-
gyonhoz kapcsolódó - az egészségtigyi ellátórendszer fej|esztéséről szóló törvény alapjan a helyi
önkormanyzat rendelkezési joga a|á tartoző szakellátási kapacitással ellátandó - közfinanszírozoÍt
egészségügyi szakellátási feladatok ellátásĺĺról.

A költségvetési szerv alaptevékenysége:

- Az egészségtigyi alapellátásról szóló 20|5. évi CXXII. ttĺrvényben meghataľozott egés-
zs é gii gyi a|ap el|źnásokat bizto sítj a.

- Az egészségtigyľől szóló 1997. évi CLN. t<irvény 152. $ (3) bekezdése alapjan a helyi
ĺinkoľmányzat az egészségügyi szakellátási intézménymfüĺidtetési k<jtelezettségének ľé-
szeként gondoskodik a tulajdonában, illętve fenntaľtásában lévő, közfinanszírozott egés-
zségügyi szakellátást nýjtó egészségügyi szolgźtItató működtetéséről,

- Fo glalk ozźs-egészségügyi a|apellźtást biztosít.

- Szakellátások keretében biaosítja a keľĹilet lakosságának egészségügyi ellátását.

- Páciensei szálmára biaosítja az egészség megőrzéséhez, a betegségek megelőzéséhez,
gy ő gy itásához sziikséges ismeretek is.

- Köznevelési intézmények nappali képzésében részt vevők tanulóinak győgyítő mege|őzo
egészségügyi alapellátása.

- Védőnői ellátás keretében a 6-25 éves koru tanulók egészségiigyi ellátása, egészségi á||a-
potuk felméľése' szurovizsgálatok elvégzése, az iskolfü kérésére felvilágosító előadás
megtaľtása. Család és nővédelem, vĺírandós tanácsadás, családlátogatás.

Szakorvosi i aróbetes-ellátás

4.4. A kĺjltsésvetési szerv alaptevék funkció szerinti

kor mánvz at i funkc ió s z ám kormánvz ati funkci ó me snev e z é s e

072ttl Haziorvosi alapellátas

2 072112 Haziorvosi üsyeleti ellátás
a
J 072210 Jríróbeteeek eyósyító szakellátása

4 072230 Jĺíróbetesek eyóeyító gondozása

5 074011 Foelalkozás-e gészsé güsyi alapellátás

6 074031 Család és nővédelmi egészsésügyi gondozás

8 074032 Ifi úsás-eeészsésüsyi gondozás

9 074054 Komplex e gészségfe j|eszto, pľevenció s pro gľamok

10 016040 EeészséeĹieyi szakértói tevékenysések



4.5. A költségvetési szerv illetékessége, mfüödési teľtilete:
Budapest Főváros VIII. keľület Józsefraĺosi onkoľmáĺyzatkozigazgatási teľiilete.

5. A kiittségvetési szeľv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

A költségvetési szerv vezetőjét lkinevezett magasabb vezető beosztású közalkalmazott1 az
irrĺnyító Szerv nevezi ki, menti fel vagy vezetoi megbízását vonja vissza a kĺjzalkalmazottak
jogállásáľól szóló 1992. évi )ooilIl. törvény, valamint az egészségugyi koziĺtézmények ve-
zetłĺjének és vezető-helyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a vezetői megbízźls
betöltése érdekében |<lírt páIyźnat részletes eljĺáľási szabá|yairől szóló |312002. (III. 28.) EüM
ľenđelet szerint.

A köl i szęrvnél alkalmazásban áll

6. Zárő rendelkezés

Jelen alapító okiratot 20|6.januĺár 01. napjától kell alkalmazsi, ezze| egyidejűleg a költségvetési
szerv 20|0. novembeľ 23. napjźnkelt alapító okiratot visszavonom.

Budapest, 2015. dęcember .....

P.H.

ki.2. állo szemelYek logvlszonva:

fo sl alko zt at ós i i o w i s zonv i o gv i s zonyt s zab ályo zó i o gs zab ólv

I

kozalkalmazotti j o gvi szony |992. évi )ooilIl. töľvény, valamint a kĺjzalkalmazottak
jogállásaľól szóló |992. évi )ooilIl. törvénynek a szocíá-
lis, valamint a gyeľmekjóléti és gyermekvédelmi ágazatbarl
tĺjrténő végrehajtásarőI sző|ő 257 12000. (XII.26.) Koľm.
rendelet szerint

Ąz meebízási iogviszony Polsaľi töľvénykĺĺnwről szóló 2013. évi V. törvény

Danada- Rimán Edina
jegyzo

taľtós távollétében
dr. Mészar Erika

a|jegyzł5

dr. Kocsis Máté
polgármester

Az á||anháńartásrő| szóló törvény végľehajtásarő| sző|ő 36812011. (Xil. 31.) Koľm. rendelet
5. $ (4) bekezdése alapján a Magyar Allamkincstĺír nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat
módosításokkal egységes szeľkezetbe foglalt szĺivege megfelel az a|apitő okiratnak a Józsefu:áľosi
Szent Kozma Egészségügyi Szolgálat 2015. decembeľ ....... napjan kelt, 20l6. januráľ 01. napjától
a|kalmazarldó M .....120|5. CXil.03.) okiľatsziímú módosító okiľattal végrehajtott módosítása
szerinti taľtalmának.


