Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. március 27-ei ülésének
jegyzőkönyvéből:
74/2014.(III.27.) sz.

önkormányzati határozat:

A Fegyverneki Orvosi Rendelő Alapító Okiratának módosításáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestület az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a határozat 1. sz. mellékleteként
elfogadja a Fegyverneki Orvosi Rendelő Alapító Okiratot módosító okiratát, mely
okirat a törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba.
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a határozat 2. sz. mellékleteként
elfogadja a Fegyverneki Orvosi Rendelő Alapító Okiratát, mely a törzskönyvi
bejegyzés napján lép hatályba.
3.) Ezzel egyidejűleg a Fegyverneki Orvosi Rendelő 180/2013.(XII.12.) sz. határozattal
elfogadott Alapító Okirata hatályát veszti.
Erről értesül:
1. Tatár László polgármester
2. Buzás Istvánné dr. jegyző
3. Képviselőtestület tagjai
4. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
Kmft.
Tatár László sk.
Polgármester

Buzás Istvánné dr. sk.
jegyző

Dr. Bognár Zoltán sk.
Jkv. hitelesítő
Kivonat hiteléül:
2014. március 28.
Schultz Ferencné
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1. sz. melléklet
ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT
Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Fegyvernek Város Önkormányzat által 2013. január 17.
napján kiadott, a 4/2013.(I.17.) sz. képviselő-testületi határozattal elfogadott alapító okiratát
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.
rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbiak szerint módosítja:
1.) Az alapító okirat 2.) pontja az alábbira módosul:
„2.) A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény
13.§ (1) bekezdés 4. pontja szerinti egészségügyi alapellátás, az egészséges
életmód segítését célzó szolgáltatások”
2.) Az alapító okirat 3.) pontja az alábbira módosul:
„3.) A költségvetési szerv szakmai alaptevékenysége:
Az alapító a költségvetési szervet az alábbi tevékenységek végzésére hozta létre:
- egészségügyi alapellátás”
3.) Az alapító okirat 5.) pontja az alábbira módosul
„5.) Szakmai alaptevékenység(ek) kormányzati funkció szerinti megjelölése:
COFOG
szám

COFOG elnevezés

072111

Háziorvosi alapellátás

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

072311
074031

Fogorvosi alapellátás
Család és nővédelmi egészségügyi
gondozás

074032

Ifjúság-egészségügyi gondozás

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem végez. Szabad kapacitását
alaptevékenysége körében hasznosítja.”
4.) Az Alapító okirat 6. és 9. pontja törlésre kerül, a 7. pont 6. pontra, a 8. pont 7. pontra,
a 10. pont 8. pontra, a 11. pont 9. pontra változik.
5.) Az alapító okirat 6.) pontja az alábbira módosul
„6.) Költségvetési szerv illetékessége, működési köre:
Fegyvernek Város közigazgatási területe
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Háziorvosi ügyeleti ellátás esetében Fegyvernek, Örményes, Kuncsorba,
Tiszaroff, Tiszagyenda települések közigazgatási területe”
6.) Az alapító okirat 7.) pontja az alábbira módosul
„7.) A költségvetési szervet alapító és irányító szerv neve, székhelye:
a.) Alapító szerv
megnevezése: Fegyvernek Város Önkormányzata,
székhelye: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
b.) Irányító szerv
megnevezése:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete,
székhelye: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.”
7.) Az alapító okirat 8.) pontja az alábbira módosul
„8.) A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
A költségvetési szerv vezetőjét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. tv. és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv.
Egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008.(XII.31.)
Korm. rendelet alapján a meghatározott képesítési követelményeknek megfelelő
vezetőt legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre a képviselő-testület nevezi ki és
menti fel, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.”
8.) Az alapító okirat 9.) pontja az alábbira módosul
„9.) A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok)
megjelölése:
- Közalkalmazottak: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. Törvény
- Közcélú, közhasznú foglalkoztatott: Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.
törvény
- Eseti, egyéb megbízásokra: a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.
törvény”
9.) A záradék helyébe az alábbi szöveg lép:
„Záradék
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép
hatályba, ezzel egyidejűleg a Fegyverneki Orvosi rendelő 180/2013.(XII.12.)
sz. alapító okirata hatályát veszti.
Az alapító okiratot Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete
74/2014.(III.27.) sz. határozattal hagyta jóvá.”
ZÁRADÉK

3

4
Az alapító okirat módosítása a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép
hatályba.
Az alapító okiratot módosító okiratot Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete
74/2014.(III.27.) sz. határozatával hagyta jóvá.
Fegyvernek, 2014. március 31.
P.H.
Tatár László
Polgármester
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2.sz. melléklet
ALAPÍTÓ OKIRAT
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése
szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki:
1.) Költségvetési szerv
a.) megnevezése: Fegyverneki Orvosi Rendelő
b.) székhelye: Fegyvernek, Szent Erzsébet út 128/A.
2.) A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény
13.§ (1) bekezdés 4. pontja szerinti egészségügyi alapellátás, az egészséges
életmód segítését célzó szolgáltatások
3.) A költségvetési szerv szakmai alaptevékenysége:
Az alapító a költségvetési szervet az alábbi tevékenységek végzésére hozta létre:
- egészségügyi alapellátás
4.) Államháztartási szakágazati besorolása:
862100 Általános járóbeteg-ellátás
5.) Szakmai alaptevékenység(ek) kormányzati funkció szerinti megjelölése:
COFOG
szám

COFOG elnevezés

072111

Háziorvosi alapellátás

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

072311
074031

Fogorvosi alapellátás
Család és nővédelmi egészségügyi
gondozás

074032

Ifjúság-egészségügyi gondozás

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem végez. Szabad kapacitását
alaptevékenysége körében hasznosítja.”
6.) Költségvetési szerv illetékessége, működési köre:
Fegyvernek Város közigazgatási területe
Háziorvosi ügyeleti ellátás esetében Fegyvernek, Örményes, Kuncsorba,
Tiszaroff, Tiszagyenda települések közigazgatási területe
7.) A költségvetési szervet alapító és irányító szerv neve, székhelye:
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a.) Alapító szerv
megnevezése: Fegyvernek Város Önkormányzata,
székhelye: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
b.) Irányító szerv
megnevezése: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete,
székhelye: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
8.) A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
A költségvetési szerv vezetőjét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. tv. és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv.
Egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008.(XII.31.)
Korm. rendelet alapján a meghatározott képesítési követelményeknek megfelelő
vezetőt legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre a képviselő-testület nevezi ki és
menti fel, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.
9.) A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok)
megjelölése:
- Közalkalmazottak: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. Törvény
- Közcélú, közhasznú foglalkoztatott: Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.
törvény
- Eseti, egyéb megbízásokra: a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.
törvény
Záradék
Jelen alapító okirat a törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a
Fegyverneki Orvosi Rendelő 180/2013.(XII.12.) sz. alapító okirata hatályát veszti.
Az alapító okiratot Fegyvernek Város
74/2014.(III.27.) sz. határozattal hagyta jóvá.”

Önkormányzat

Képviselő-testülete

Fegyvernek, 2014. március 31.
Tatár László
polgármester
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