16/2013. (II.13.) Öh. sz.

Tárgy: a Bátonyterenyei Egészségügyi
Szolgálat alapító okiratának
módosítása

HATÁROZAT
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenyei
Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi
határozatot fogadta el:
1. A Képviselő-testület a Bátonyterenyei Egészségügyi Szolgálat költségvetési szerve
a.) alapító okiratának módosítását 1/a. sz. melléklet szerint,
b.) alapító okiratának egységes szerkezetét 1/b. sz. melléklet szerint
2013. március 1-jei hatállyal elfogadja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Nagy-Majdon József polgármester
Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető
Szoó Katalin BESZ vezető
Bátonyterenye, 2013. február 13.

Határozatot kapják:
1. Képviselő-testület tagjai – helyben
2. Kiss László aljegyző – helyben
3. Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető – helyben
4. Szoó Katalin BESZ vezető - székhelyén

N a g y – M a j d o n József
polgármester

K i s s László
aljegyző

Záradék:
A határozatot a mai napon kihirdettem.
Bátonyterenye, 2013. február 14.
K i s s László
aljegyző

1/a. melléklet a 16/2013.(II.13.)Öh.sz. határozathoz
BÁTONYTERENYEI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT
ALAPÍTÓ OKIRATA
MÓDOSÍTÁSA
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az
államháztartásról 8., 9., 10. §.-a figyelembevételével, a 368/2011.(XII.31. Korm.rendelet 5. §a alapján Bátonyterenyei Egészségügyi Szolgálat alapító okiratát az alábbiak szerint
módosítja:
1) Az alapító okirat I. pontja az alábbiak szerint módosul:
I.

Intézmény neve, székhelye:
1. Az intézmény neve:
Az intézmény rövidített neve:
2. Székhelye:

Bátonyterenyei Egészségügyi Szolgálat
BESZ
3070. Bátonyterenye, Molnár Sándor út 1-3.

2.) Az alapító okirat V. pontja az alábbiak szerint módosul:
V.

Feladat ellátását szolgáló vagyonrendelkezési jog
1. A fenntartó az alaptevékenység ellátásához ingó- és ingatlanvagyont bocsát az
iroda rendelkezésére.
2. A feladat ellátásához rendelkezésre bocsátott ingatlanvagyon bátonyterenyei
alapterületű ingatlanok:
Épület
Helyrajzi
alapRendelIntézmény, címek szerint
szám
területe
kezési jog
(m²)
Egészségügyi intézmények és egyéb intézmény
- Egészségház – Orvosi Rendelők – Molnár S.út 1-3.
3 415
985,01
használat
- Házi Orvosi Rendelő - Dózsa Gy.út 8.
5 088/2
133
használat
- Házi Orvosi Rendelő - Tarjáni út 4.
1 857
67
használat
- Házi Orvosi Rendelő - Váci M.út 7.
2 438/A/2
65
használat
- Házi Orvosi Rendelő - Vasút út 7.
75
96
használat
- Egészségház – Orvosi Rendelők - Vasút út 3.
77
90
használat
Az ingatlan tulajdonjoga Bátonyterenye Város Önkormányzaté.
3. Az ingó vagyont az intézményi leltár tartalmazza.
4. Az intézmény alaptevékenységében az ingó- és ingatlanvagyon feletti rendelkezési
jogát az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló rendeletében szabályozott
módon gyakorolja.
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Záradék:
Bátonyterenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 146/2012.(X.24.) Öh.sz.
határozatával módosított alapító okiratot a 16/2013.(II.13.)Öh.sz. határozattal módosította és
2013. március 1-jei hatállyal hagyja jóvá.
Bátonyterenye, 2013. február 13.

N a g y – M a j d o n József
polgármester

K i s s László
aljegyző
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1/b. melléklet a 16/2013.(II.13.)Öh.sz. határozathoz
BÁTONYTERENYEI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT
ALAPÍTÓ OKIRATA
(Egységes szerkezetbe foglalva)
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az
államháztartásról 8., 9., 10. §.-a figyelembevételével, a 368/2011.(XII.31.)Korm.rendelet 5. §a alapján Bátonyterenyei Egészségügyi Szolgálat alapító okiratát az alábbiakban állapítja
meg:
I.

Intézmény neve, székhelye:
1. Az intézmény neve:
Az intézmény rövidített neve:
2. Székhelye:

Bátonyterenyei Egészségügyi Szolgálat
BESZ
3070. Bátonyterenye, Molnár Sándor út 1-3.

II.

Az intézmény típusa
1. Gazdálkodási besorolása:
önállóan működő
2. Működési köre: Bátonyterenye Város területén (orvosi ügyeleti ellátás
tekintetében a vonzáskörzethez tartozó településeken is) ellátja a humánegészségügy alapellátási intézményrendszer szakmai célú működési feladatait, és
ezzel összefüggésben közreműködik a külön megállapodásban szabályozott
feladatellátásban.

III.

Alapítás, jogutódlás, fenntartás, felügyelet
1. Alapítás időpontja: 2009. április 1.
2. Alapítást elrendelő határozat: 28/2009.(III.05.)Öh. sz. határozat
Alapító szerv:

Bátonyterenye Város Önkormányzat

Az intézmény fenntartója: Bátonyterenye Város Önkormányzat
(3070.Bátonyterenye, Városház út 2.)
Az intézmény irányító szerve: Bátonyterenye Város Önkormányzatának Képviselőtestülete (3070.Bátonyterenye, Városház u. 2.) Az intézmény törvényességi
felügyelete a jogszabályok által meghatározott keretek között a jegyző
hatáskörébe tartozik.
Az intézmény a Bátonyterenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által
alapított, - szakmai feladatok tekintetében - BIPESZ jogutódja.
IV.

Az intézmény jogállása, gazdálkodási besorolása
Az intézmény önállóan működő költségvetési szerv, gazdasági és pénzügyi feladatait
2009. április 01-től az önállóan működő és gazdálkodó Bátonyterenye Város
Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: PH) látja el. Az előirányzatok feletti
rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező költségvetési
szerv. Az intézmény alaptevékenység szerinti működéséhez a pénzügyi fedezetet a
fenntartó önkormányzat az éves költségvetésében biztosítja.
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Az önállóan működő és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek
közötti munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjét, az együttműködést,
feladatellátást „Megállapodás” szabályozza.
A vezető képviseli az intézményt, a feladatellátás dolgozói felett a BESZ vezetője
gyakorolja a munkáltatói jogkört.
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.
V.

Feladat ellátását szolgáló vagyonrendelkezési jog
1.

A fenntartó az alaptevékenység ellátásához ingó- és ingatlanvagyont bocsát az
iroda rendelkezésére.

A feladat ellátásához rendelkezésre bocsátott ingatlanvagyon bátonyterenyei
alapterületű ingatlanok:
Épület
Helyrajzi
alapRendelIntézmény, címek szerint
szám
területe
kezési jog
(m²)
Egészségügyi intézmények és egyéb intézmény
- Egészségház – Orvosi Rendelők – Molnár S.út 1-3.
3 415
985,01
használat
- Házi Orvosi Rendelő - Dózsa Gy.út 8.
5 088/2
133
használat
- Házi Orvosi Rendelő - Tarjáni út 4.
1 857
67
használat
- Házi Orvosi Rendelő - Váci M.út 7.
2 438/A/2
65
használat
- Házi Orvosi Rendelő - Vasút út 7.
75
96
használat
- Egészségház – Orvosi Rendelők - Vasút út 3.
77
90
használat
Az ingatlan tulajdonjoga Bátonyterenye Város Önkormányzaté.

2.

3.

Az ingó vagyont az intézményi leltár tartalmazza.

4. Az intézmény alaptevékenységében az ingó- és ingatlanvagyon feletti rendelkezési
jogát az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló rendeletében szabályozott
módon gyakorolja.
VI.

Az intézmény vezetőjének megbízási rendje
Az intézmény vezetőjét nyilvános pályázat útján Bátonyterenye Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete bízza meg. A fenntartó közalkalmazotti
jogviszony keretében foglalkoztatja az intézmény vezetőjét. Az intézményvezető felett
az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

VII.

Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonyára a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény az irányadó.

VIII.

Az intézmény alaptevékenysége feladatai:
1. Az intézmény államháztartási szakágazati besorolása
862 100
862 300

Általános járóbeteg-ellátás
háziorvosi általános orvosi ellátás, vizsgálat.
Fogorvosi járóbeteg-ellátás
általános fogorvosi és a szakfogorvosi ellátás, pl. fogászat, az endodontia és a
gyermekfogászat; a szájkórtan, a fogszabályozás, a műtéti fogászati tevékenység
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869 000 Egyéb humán-egészségügyi ellátás
orvosok és a fogorvosok tevékenységén kívüli humán-egészségügyi
ellátás:
a fizioterápiás és egyéb egészségügyi szakellátás, a látásvizsgálat
(optometria), stb. területén. Ezek a tevékenységek nem foglalnak
magukban orvosi gyógykezelést.
2. Az intézmény alaptevékenysége:
862 101 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, 2003. évi LXXXIV.tv. az egészségügyi
tevékenység végzésének egyes kérdéseiről, valamint a mindenkor érvényben lévő
szakmai jogszabályok alapján meghatározott feladatokat lát el (házi gyermekorvosi
szolgálat, orvosi ügyelet).
862 301 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.
869 031 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, levett minták szállítása, stb.)
Bátonyterenye Város Önkormányzat biztosítja.
869 037 Fizikoterápiás szolgáltatás
Orvosi, szakorvosi, háziorvosi tevékenységen kívüli, jogilag engedélyezett
humán-egészségügyi tevékenységként végzett fizikoterápiás szolgáltatásokkal
kapcsolatos bevételek és kiadások.
Fizikotherápia – 2009. január 01-től térítési díjas szolgáltatással és 1 fő
szakdolgozóval.
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869 041 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.
869 042 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, iskola-egészségügyi ellátással, valamint a 6-18 éves
tanulók gondozásával kapcsolatos bevételek és kiadások.
Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet alapján.
IX.

Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok
Az intézmény az 1990. évi LXV. tv. 89. § (2) bekezdésében foglaltak, az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. és az annak végrehajtására kiadott
kormányrendeletek, valamint a mindenkori fenntartó által kibocsátott, a gazdálkodást
érintő szabályozások alapján gazdálkodik.

Záradék:
1. A Bátonyterenyei Egészségügyi Szolgálat alapító okiratát Bátonyterenye Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 28/2009.(III.05.)Öh.sz. határozatával, 2009.
április 01-i hatállyal hagyta jóvá.
2. Bátonyterenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 28/2009.(III.05.)Öh.sz.
határozattal elfogadott alapító okiratot a 125/2009.(VIII.28.)Öh.sz. határozattal
módosította és
2009. szeptember 1-i hatállyal elfogadta az egységes szerkezetű
alapító okiratot.
3. Bátonyterenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 28/2009.(III.05.)
Öh.sz. határozattal elfogadott alapító okiratot a 146/2012.(X.24.) Öh.sz. határozatával
módosította és 2012. november 1-i hatállyal elfogadta az egységes szerkezetű alapító
okiratot.

Bátonyterenye, 2009. augusztus 28.
Lavajné Dóka Éva s.k.
polgármester

R o m h á n y i Gyula s.k.
címzetes főjegyző
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Záradék:
1. A Bátonyterenyei Egészségügyi Szolgálat alapító okiratát Bátonyterenye Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 16./2013.(II.13.)Öh.sz. határozatával, 2013.
március 1-jei hatállyal hagyta jóvá.
Bátonyterenye, 2013. február 13.

N a g y – M a j d o n József
polgármester

K i s s László
aljegyző
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