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Okirat száma: M

/2019.

Módosító okirat
A Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ a Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Önkormányzat által 2016. január 18. napján kiadott, A281/2015. számú
alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján - a
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete -42019.
(VII.04.) számú határozatára figyelemmel - a következők szerint módosítom:
1. Az alapító okirat 1. pontjában az alábbi táblázat

1

Védőnői Szolgálat

telephely címe
1083 Budapest, Szigony u. 2/A.

2

Védőnői Szolgálat

1088 Budapest, Trefort u. 3-5.

3

Tüdőgondozó, Támasz Gondozó

1089 Budapest, Korányi S. u. 1-3.

telephely megnevezése

helyébe az alábbi

Védőnői Szolgálat

telephely cfme
1083 Budapest, Szigony utca 2/A.

Védőnői Szolgálat

1088 Budapest, Gutenberg tér 3.

Tüdőgondozó, Támasz Gondozó

1089 Budapest, Korányi Sándor utca 1-3.

telephely megnevezése
1
2

táblázat lép.
2. Az alapító okirat 5.1. pontja - A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje A költségvetési szerv vezetőjét /kinevezett magasabb vezető beosztású közalkalmazott/ az
irányító szerv nevezi ki, menti fel vagy vezetői megbízását vonja vissza a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az egészségügyi közintézmények
vezetőjének és vezető-helyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a vezetői
megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002.
(III. 28.) EüM rendelet szerint.
helyébe az alábbi
A költségvetési szerv vezetőjét a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat
Képviselő-testülete pályázat útján bízza meg határozott, legfeljebb 5 dyes időtartamra, menti
fel vagy megbízását visszavonja a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény, és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi
intézményekben történő végrehajtásáról rendelkező 356/2008. (XII.31.) Korm. rendelet, a
munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény és az egészségügyi ellátórendszer
fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény alapján, valamint az egyéb munkáltatói jogokat
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (7)
bekezdése, 67. § (1) bekezdés g) pontja alapján a Polgármester gyakorolja.
szöveg lép.

3. Az alapító okirat 5.2. pontjában szereplő alábbi táblázat
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

közalkalmazotti jogviszony

1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális,
valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban
történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (Xl1.26.) Korm.
rendelet szerint
Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

1

2

megbízási jogviszony

helyébe az alábbi

1
2
3

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

közalkalmazotti jogviszony

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény
Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

megbízási jogviszony
munkaviszony

táblázat lép.
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.
Budapest, „időbélyegző szerint"
P.H.

dr. Sára Botond Attila
polgármester

Okirat száma: A

/2019
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:

1
2
3

telephely megnevezése
Védőnői Szolgálat
Védőnői Szolgálat
Támasz Gondozó

telephely címe

1083 Budapest, Szigony utca 2/A.
1088 Budapest, Gutenberg tér 3.
1089 Budapest, Korán i Sándor utca 1-3.

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 VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete
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 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.

3

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 megnevezése
szakágazat száma
Szakorvosi járóbeteg-ellátás
862200
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 költsé vetési szerv ala tevéken sé ének kormányzati funkció szerinti me
1
2
3
4
5
6
8

kormányzati funkciószám
072111
072112
072210
072230
074011
074031
074032

elölése:

kormányzati funkció megnevezése
Háziorvosi alapellátás
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Járóbetegek gyógyító szakellátása
Járóbetegek gyógyító gondozása
Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
Hiúság-egészségügyi gondozás

Li

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 megbfzási rendje:
A költségvetési szerv vezetőjét a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete pályázat útján bfzza meg határozott, legfeljebb S éves időtartamra, menti
fel vagy megbízását visszavonja a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény, és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi
intézményekben történő végrehajtásáról rendelkező 356/2008. (XII.31.) Korm. rendelet
alapján, valamint az egyéb munkáltatói jogokat a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (7) bekezdése, 67. § (1) bekezdés g) pontja alapján a
Polgármester gyakorolja.
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony
jogviszonyt szabályozó jogszabály
közalkalmazotti jogviszony

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény

2

megbízási jogviszony

3

munkaviszony

Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

1

