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Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2014. június 26-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet alapító okiratának 

módosítását kérte a közfoglalkoztatási tevékenységek kormányzati funkcióinak használata 

érdekében.  Az államkincstár által átfordított korábbi szakfeladatok nem mindenben feleltek 

meg az új kormányzati funkció szerinti tevékenységnek, ezért az intézmény a labor és 

képalkotó diagnosztikai tevékenységek használatához kapcsolódó tevékenységek törlését 

kérte, illetve a fürdő és strandszolgáltatás helyett a Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó 

szolgáltatások újonnan kialakított kormányzati funkció alkalmazását kérte.  

 

A módosítások racionalizálási célt szolgálnak.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

 

Határozati javaslat: 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békés Városi Egyesített Egészségügyi 

Intézmény és Rendelőintézet alapító okiratának módosítását a határozat 1. melléklete 

szerint fogadja el. Az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat 

2. melléklete szerint adja ki.  

 

Határidő:  intézkedésre azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

   

Békés, 2014. június 18. 

 

Izsó Gábor 

polgármester 
 

Jogi ellenjegyző 

Pénzügyi ellenjegyző 

 

 



1. melléklet 

Alapító okiratot módosító okirat 

 

A Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet számára Békés Város 

Önkormányzata Képviselő-testülete által a 295/2013. (VIII.29.) sz. határozattal kiadott alapító 

okiratot a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § 

(6) bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdése 

felhatalmazása alapján, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 

368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbiak 

szerint módosítja: 

 

1. Az alapító okirat 1.C/ pontja helyébe a következő 1.C / pont lép:  

1.C/ Irányító és felügyeleti szerv 

 Békés Város Önkormányzata és szervei 

5630 Békés, Petőfi S. u. 2. 

 

2. Az alapító okirat 2.D/ pontja helyébe a következő 2.D/pont lép: 

 
2.D/ Besorolása 

 
 

 

  Számlavezető 

pénzintézet  

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. 1138 Budapest, 

Népfürdő u. 24-26. 

   Bankszámlaszáma  11998707-04606828-00000000 

 

  Adónyilvántartási 

száma  

15 343 109 2 04 

 

3. Az alapító okirat 3. pontja [Az intézmény tevékenységei] helyébe a következő 3. 

pont lép: 

„3.Az intézmény tevékenységei 

 

Kormányzati funkció 

  

száma megnevezése 

  

013350 
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok 

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 

072240 Járóbetegek egynapos ellátása (pl. művesekezelés) 

072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 

072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 

072450 Fizikoterápiás ellátás 

072460 Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások 

074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás 

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 

 
A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi szolgálat ellátása területi ellátási 

kötelezettséget vállaló, vállalkozó háziorvosok (házi gyermekorvosok, fogorvosok) útján, 

szerződés alapján történik. 



A vállalkozó orvosok számára infrastruktúrát biztosít. 

A vállalkozási tevékenységek aránya nem haladhatja meg az intézmény költségvetési 

kiadásainak 5 %-át." 

 

4. A Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet 295/2013. 

(VIII.29.) sz. határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirata záradéka 

helyébe a következő záradék lép: 

„Jelen alapító okirat a törzskönyvi bejegyzéssel lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Békés 

Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet 2013. augusztus 30-án kelt, 

295/2013. (VIII.29.) számú határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirata 

hatályát veszti. 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békés Városi Egyesített Egészségügyi 

Intézmény és Rendelőintézet módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a 

__________/2014. (___. ___.) számú határozatával fogadta el.” 

 

Az alapító okiratot módosító okiratot Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

__________/2014. (___. ___.)  számú  határozatával hagyta jóvá. 

 

Békés, 2014. június 26.  

PH 

 polgármester  jegyző 

 



2. melléklet 

Alapító okirat  

a Békés Városi 

Egyesített Egészségügyi Intézmény 

és Rendelőintézet 

 

számára  

 
  

                             

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdése és az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott 

felhatalmazása alapján, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal 

Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet számára az alábbi 

alapító okiratot adja ki: 

 

 

1.  Alapító  

 A/ Alapító 

 
 Neve  Békés Város Képviselő-testülete  

 
 Székhelye  5630 Békés, Petőfi u. 2.  

 
 Alapító határozat száma 

 
42/1994. (II. 10.)  

 
             

  Alapítás ideje  1994. 03. 01.  

 
  

                             

 
B/ Fenntartó  

 
 Békés Város Önkormányzata 

5630 Békés, Petőfi u. 2. 

 

                                

 C/ Irányító és felügyeleti szerv  

 
 Békés Város Önkormányzata és szervei 

5630 Békés, Petőfi S. u. 2. 

 

 
  

                             

2. 
 Alapított intézmény  

 
A/ Neve 

 

Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és 

Rendelőintézet 

 

 
  

                             

 
B/ Székhelye 

 
5630 Békés, József A. u. 5.  

 
  

                             

 

C/ Közfeladata 

 

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 89. 

§-a alapján:  

járóbeteg-szakellátás 

 



 
  

                             

 

 Alaptevékenysége: 

 

Békés és körzete lakosságának járóbeteg szakellátása 

Békés és Mezőberény telephelyeken, védőnői, iskola-

egészségügyi alapellátás Békés területén, gyógyfürdő 

szolgáltatás nyújtása. Gazdálkodik a használatába 

adott önkormányzati vagyonnal. 

 

 
D/ Besorolása 

 
  

 
  Számlavezető 

pénzintézet  

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. 1138 Budapest, 

Népfürdő u. 24-26. 

 

   Bankszámlaszáma  11998707-04606828-00000000  

 
  Adónyilvántartási 

száma  

15 343 109 2 04  

                                

 E/ Típusa  egészségügyi intézmény  

  Szakágazat  862200    

 F/ Törzsadatai    

    Törzsszám  343105  

 
   KSH statisztikai 

számjel  

15343109-8622-322-04  

 
   KSH területi 

számjel  

0409760  

                                

 G/ Működési területe                      

 

   Békés város, valamint járóbeteg szakellátást nyújt Bélmegyer, Kamut, 

Köröstarcsa, Mezőberény, Murony, Tarhos lakosságának. 

 Mezőberény területén fizio- és mozgásterápiás szakellátás  

                                

 
H/ Az intézmény vagyona  

 

 Az alapító által az intézmény rendelkezésére bocsátott, korlátozottan 

forgalomképes önkormányzati törzsvagyon: 
 

 
  

                             



 

 
 Helyrajzi 

száma 
Címe Megjegyzés 

 

 

 

1265 
5630 Békés, Kőrösi Cs. 

S. u. 14. 

Gyógyfürdő medencetér:  a Békés Városi 

Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és 

Turisztikai Központtal közös használatban  

 

 Járóbeteg szakrendelés: Fizikoterápia 

az intézmény kizárólagos használatában 

 

 Járóbeteg szakrendelés: 

Fogadóhelyiségek az intézmény 

kizárólagos használatában 

  2339 5630 József A. u. 5. rendelőintézet 

 
 

3922/1 
5630 Békés, Vásárszél 

u. 2. 

Bőrgyógyászat, 

pszichiátria 

 

 Az intézmény ingó vagyona felett a vagyonleltár szerint rendelkezik. A tárgyi 

eszköznek minősített ingóságok beszerzéséről, selejtezéséről, értékesítéséről a 

fenntartó hozzájárulásával dönthet. 

 

 

3.  Az intézmény tevékenységei 

 

Kormányzati funkció 

  

száma megnevezése 

  

013350 
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok 

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 

072240 Járóbetegek egynapos ellátása (pl. művesekezelés) 

072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 

072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 

072450 Fizikoterápiás ellátás 

072460 Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások 

074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás 

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 
 

 

 A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi szolgálat ellátása területi ellátási 

kötelezettséget vállaló, vállalkozó háziorvosok (házi gyermekorvosok, fogorvosok) útján, 

szerződés alapján történik. 

 A vállalkozó orvosok számára infrastruktúrát biztosít. 

 A vállalkozási tevékenységek aránya nem haladhatja meg az intézmény 

költségvetési kiadásainak 5 %-át. 

 

4.  Foglalkoztatási jogviszonyok  

 A/ A dolgozókra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok  

    a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény   

    a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény   



 B/ Magasabb vezetők, vezetők jogállása, kinevezésének rendje  

  Az intézmény vezetője  

   -  Magasabb vezető beosztású dolgozó  

   -  Békés Város Önkormányzata bízza meg pályázat útján 5 év határozott időre  

  Az intézményvezető helyettese  

   -  Magasabb vezető beosztású dolgozó  

   -  Az intézmény vezetője bízza meg pályázat útján 5 év határozott időre  

  Az intézmény gazdaságvezetője  

  - magasabb vezető beosztású dolgozó  

  - Békés Város Polgármestere nevezi ki pályázat útján 5 év határozott időre  

                                

Békés, 2014. június ___.  

                                

                                

           

 polgármester    jegyző   

 

 

Záradék 

  

Jelen alapító okirat a törzskönyvi bejegyzéssel lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Békés 

Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet 2013. augusztus 30-án kelt, 

295/2013. (VIII.29.) számú határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirata 

hatályát veszti. 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békés Városi Egyesített Egészségügyi 

Intézmény és Rendelőintézet módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító 

okiratát a __________/2014. (___. ___.) számú határozatával fogadta el. 
 


