Okirat száma: BVÖ-BESZ/2/2020.

Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Bátonyterenyei
Egészségügyi Szolgálat alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1.

A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Bátonyterenyei Egészségügyi Szolgálat
1.1.2. rövidített neve: BESZ

1.2.

A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 3070 Bátonyterenye, Molnár S. út 1-3.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2009. április 1.

2.2.

A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1. megnevezése: Bátonyterenye Város Önkormányzata
2.2.2. székhelye: 3070 Bátonyterenye, Városház út 2.

2.3.

A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének
megnevezése

1

Bátonyterenyei Intézményi Pénzügyi Ellátó
Szervezet

székhelye
3070 Bátonyterenye, Kossuth út
2.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1.

A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Bátonyterenye Város Önkormányzat Képviselő-testülete
3.1.2. székhelye: 3070 Bátonyterenye, Városház út 2.
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3.2.

A költségvetési szerv fenntartó szervének
3.2.1. megnevezése: Bátonyterenye Város Önkormányzata
3.2.2. székhelye: 3070 Bátonyterenye, Városház út 2.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1.

A költségvetési szerv közfeladata:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.)
13. § (1) bekezdés 4. pontja szerinti egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód
segítését célzó szolgáltatások.

4.2.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
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4.3.

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

862100

Általános járóbeteg-ellátás

A költségvetési szerv alaptevékenysége:
4.3.1. Háziorvosi alapellátás
A beteg vizsgálatával, egészségi állapotának észlelésével, rendszeres, alkalomszerű és
azonnali sürgősségi beavatkozások elvégzésével, gyógyszer és gyógyászati segédeszköz
rendelésével, valamint járóbeteg-szakellátásba vagy fekvőbeteg-gyógyintézetbe történő
beutalásával kapcsolatos bevételek és kiadások.
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és
fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet, az egészségügyi ellátás
folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V. 11.) ESzCsM
rendelet, az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi
LXXXIV. törvény, valamint a mindenkor érvényben lévő szakmai jogszabályok alapján
meghatározott feladatokat lát el (házi gyermekorvosi szolgálat, orvosi ügyelet).
4.3.2. Fogorvosi alapellátás
A települési önkormányzat által az egészségügyi alapellátás körében megszervezett
fogorvosi alapellátással kapcsolatos bevételek és kiadások.
A fogorvos feladatai a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló
4/2000. (II.25.) EüM rendelet alapján:
- fog- és szájbetegek alapellátás körébe tartozó vizsgálata, kezelése, gondozása,
- fogászati szűrővizsgálatok végzése, góckutatás,
- terhesek fogászati gondozása és sürgősségi ellátás.
4.3.3. Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
A gyógyító szolgáltatásokkal összefüggő klinikai laboratóriumi, kórbonctani és
kórszövettani, mikrobiológiai vizsgálatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások. A labor
szakmai feladatellátást külön megállapodás szerint a salgótarjáni Szent Lázár Megyei
Kórház látja el, de az ellátás tárgyi feltételeit (úgy, mint helyiség biztosítása és ezzel
kapcsolatos közüzemi költségek) Bátonyterenye Város Önkormányzata biztosítja.
4.3.4. Fizikoterápiás szolgáltatás
Orvosi, szakorvosi, háziorvosi tevékenységen kívüli, jogilag engedélyezett
humánegészségügyi tevékenységként végzett fizikoterápiás szolgáltatás. A szakmai
feladatellátást külön megállapodás szerint a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház látja
el, de az ellátás tárgyi feltételeit (úgy, mint helyiség biztosítása és ezzel kapcsolatos
közüzemi költségek) Bátonyterenye Város Önkormányzata biztosítja.
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4.3.5. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
A gyermekvállalás optimális körülményeinek elősegítése céljából az anya fogamzás előtti
gondozásával, a genetikai tanácsadással, a termékenységi ciklus alatti gondozással, a
családtervezési ismeretek és a fogamzásgátló módszerek megismertetésével, valamint a
nők fokozott védelméhez szükséges összetett megelőzési tevékenységgel,
egészségvédelemmel, illetve a 0-6 éves korú gyermekek gondozásával kapcsolatos
bevételek és kiadások. A szolgálatot a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V.21)
ESzCsM rendelet szabályozza.

4.4.

4.5.

4.3.6. Ifjúság-egészségügyi gondozás
A kiskorúak harmonikus testi és lelki fejlődését elősegítő egészségneveléssel,
szűrővizsgálatokkal, védőoltásokkal, a pályaválasztási tanácsadás egészségügyi
feladataival, a beiskolázás előtti vizsgálatokkal és a további szakmai alkalmassági
vizsgálatokkal, a veleszületett rendellenességgel élők és a fogyatékos kiskorúak lelki
gondozásával, fokozott ellenőrzésével és a közösségbe történő beilleszkedésük
segítésével, a sporttal összefüggő feladatok ellátásával, a harmonikus fejlődést
veszélyeztető
körülmények
kiküszöbölésével,
járványügyi
intézkedésekkel,
iskolaegészségügyi ellátással, valamint a 6-18 éves tanulók gondozásával kapcsolatos
bevételek és kiadások. Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM
rendelet alapján.
A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

1

kormányzati funkciószám
072111

kormányzati funkció megnevezése
Háziorvosi alapellátás

2

072311

Fogorvosi alapellátás
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072420

Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
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072450

Fizikoterápiás szolgáltatás
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074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
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074032

Ifjúság-egészségügyi gondozás

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:
Bátonyterenye Város területén (orvosi ügyeleti ellátás tekintetében a vonzáskörzethez
tartozó településeken is) ellátja a humán-egészségügy alapellátási intézményrendszer
szakmai célú működési feladatait, és ezzel összefüggésben közreműködik a külön
megállapodásban szabályozott feladatellátásban.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
Nyilvános pályázat útján Bátonyterenye Város Önkormányzat Képviselő-testülete bízza
meg. A fenntartó közalkalmazotti jogviszony keretében foglalkoztatja a költségvetési szerv
vezetőjét, felette az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 23. §
alapján.
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5.2.

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

1

közalkalmazotti
jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény

