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Sorszám: Tár’:

Á Gyógyászati Központ alapító
7/ okirat módosítása

(S

Döntéshozatal módja: Véleményező bizottság:
Minősített többség Pénzügyi Bizottság

az Mötv. 50. -a
értelmében

Tór’alós módja: Előkészítette:

Nyílt ülés Erdélyi Imola intézménywezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő felújítása során egyes részlegek (védönői
szolgálat, háziorvosok) a Bajza utcai iskolaépületbe költöznek át. 2017. június 26. napjáh5l
augusztus 27. napjáig a védőnők, 2017. augusztus 7. napjától augusztus 27. napjáig a háziorvosok
tartózkodnak a Bajza utcai telephelyen. Erről a KLIK Gyulai Tarikerületével a megállapodás
megszületett. Az ANTSZ azonban a működési engedélyt ideiglenesen is csak akkor tudja
módosítani, ha az iskolaépü]et telephelyként bekerül a Gyógyászati Központ és Gyógyítirdő
alapító okiratába, amit augusztus végén szintén módosítani kell, törölni kell belöle a Bajza utcai
telephelyet, ami szintén működési engedély változtatással jár.

A működési engedély módosítása két lépcsős. Első körben a Békési Gyógyászati Központ
és Gvógyfürdő működési engedélyét kell módosítani. majd ehhez kapcsolódóan a
háziorvosoknak. egyenként, önállóai kell módosfta.niuk a saját működési engedélvüket. A
háziorvosok működési engedély módosításának jogi alapját a Békési Gyógyászati Központ és
Gyógyfürdő működési engedély módosítása adja meg. A működési engedély kétszeri
módositásának igazgatási szolgáltatási díját központi jogszabály írja elő, amitől a Hatóság nem
tekinthet cl, de véleményem szerint a Képviselő-testület azt átvállalhatja.

Az ideiglenes egészségügyi ellátás végzéséhez az egészségügyi szolgáltatások
nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) ESZCSM
rendeletben foglalt, háziorvosi ellátáshoz szükséges minimumfeltételeket a háziorvosoknak a
Bajza utcai iskolaépületben is biztosítaniuk kell.

A felújítás időtartamára szükségessé válik a háziorvosok rendelési helyének és rendelési
idejének módosítása, amely miatt — határozott időre — a feladatellátási szerződések módosításra
kell kerüljenek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi
határozati javaslat elfogadását.
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Határozati javaslat:

1.

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békési Gyógyászati Központ és
Gyógyfürdő alapító okiratát az 1. melléklet szerint módosítja, egységes szerkezetű alapító
okiratát a 2. melléklet szerint fogadja cl.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

II.

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Békési
Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő felújítása során a háziorvosoknak a Bajza utcai
iskolaépületbe történő átköltözéshez, valamint az onnan a Békési Gyógyászati Központ és
Gyógyfürdőbe való visszaköltözéshez kapcsolódó működési engedély módosítások
igazgatási szolgáltatási díját átvállalja.

Az igazgatási szolgáltatási díjak összege 7 háziorvosi körzet tekintetében 420.000,- Ft,
amelynek fedezete a 2017. évi költségvetés dologi kiadások előirányzata.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Hí.

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul - a háziorvosok rendelési
helyének és idejének megváltozását tartalmazó - feladatellátási szerződések módosításához, és
felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2017. május 31. 1
IóGábor

pólgármester

LCLCZj
Jogi ellenjegyző

41itező
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igazgató
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Tisztelt Igazgató Asszony!

A Békéscsabai Járási Hivatal Hatósági FŐosztály Népegészségügyi Osztályának (továbbiakban: Járási
Hivatal) munkatársa, a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdö, valamint a Dr Hepp Ferenc
Általáros Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola képviselöjével közösen megtartott helyszinbejárás
alkalmával az alábbiakat állapitotta meg:

A Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Békés Bajza utca 1. szám alatt
található iskolaépülete sz oktatási szünet idején ideiglenes jelleggel megfelel a háziorvosi renoelések,
valamint a védönői tanácsadás megtartásához.

Biztosítani szükséges azonban a betegrendelésre, valamint a védőnői tanácsadásra érkezők elkülönített
útvonalát tekintettel arra, hogy a védónői tanácsadásra egészséges csecsemöket hoznak gor.dviselőik.
A rendelökben, a várónak kinevezett folyosól:on. valamint Szociális helységekben szükséges a
fertőtlenítő takaritás megszervezése. A fertőtlenitő takaritás elvégzéséhez javasolt ilyen jellegű
tevékenység végzésében jártas szakszemélyzet alkalmazása, vagy képzett higiénikus felügyelete.
Az ideiglenes egészségügyi ellátás végzéséhez az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges
szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003 (X.20,) ESZCSM. rendeletben foglalt, háziorvosi ellátáshoz
szükséges minimum felszerelések biztosítása szükséges. Kivételt képezhet a rendelet előírásai alól a
karos orvosi csaptelep felszerelése tekintettel arra, hogy a rendelés Csak mintegy 21 napig fog az

Hatósági Főosztály
Népegészségügyi osztály

5600 Békéscsaba, Szabadság ér 11-17. Telefon: (+36 66) 528-320
E-mail: bekescsabanene’jiabekes.ov.hi Ilonlap: www.bekeskh,hu; www.bekesijarasok.h



iskolaépületben történni. A folyamatos kézfertötlenitéshez ebben az esetben is elengedhetetlen az
adagolóval ellátott, Széles hatásspektrumú kézfertötlenítő szerek alkalmazása. Kiemelten fontos a
háziorvosi rendelökre előírt infekciókontroll előírásainak maradéktalan betartása.

Felhlvom a figyelmet arra, hogy a szolgáltatás helyszlnének megváltozása miatt sz egészségügyi
szolgáltatók működési engedélyének a módosítása is szükséges. A működési engedély módosítását
sziveskedjenek az ügyintézési határidö Figyelembe vétele mellett a Járási Hivatalnál kezdeményezni.

Békéscsaba, 2017. május 9.

Tisztelettel:
.-

Q p(r; h!’...

Dr.Marosvölgyi Emese
hivatalvezető .: ‘‘

nevében és megblzásából:

Ur.TormE’
jaras szkiieórvos
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Okirat száma:

______.1/2017.

(V.31.)

Módosító okirat

A Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdö a Békés Város Önkormányzata képviselő-
testülete által 2016. december 28. napján kiadott, 402.2/2016. (XIl.9.) Számú alapító
okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. *-a alapján — a

/2017. (V.31.) számú határozatra figyelemmel - a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 1.2.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

1.1.1. „telephelye(i):

telephely megnevezése telephely címe
1 Gyógyfürdő 5630 Békés, Kőrösi Cs. S. u. 14.
2 Bőrgyógyászat, Pszichiátria 5630 Békés, Vásárszél u. 2.
3 Védőnői szolgálat, háziorvosi rendelők 5630 Békés, Bajza u. 1.,

2. Az alapító okirat 5W pontja helyébe a következő rendelkezés lép;

„5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az igazgató magasabb vezető
beosztású közalkalmazott. Az intézmény vezetőjét Békés Város Önkormányzata
Képviselő-testülete bízza meg és menti fel. A kinevezés pályázat útján 5 év határozott
időre szól. Az egyéb munkáltatói jogköröket Békés Város Polgármestere gyakorolja.”

3. Az alapító okirat 6. pontja elhagyásra kerül.

Jelen módosító okiratot 2017. június 26. napjától kell alkalmazni.

Ke’t: Békés, 2017. május 29,

P.H.

Izsó Gábor polgármester



Okirat száma: .2/2017. (V.31j

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Békési Gyógyászati
Központ és Gyógyfürdő alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv

1.1.1. megnevezése: Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő

1.2. A költségvetési szerv

1.2.1. székhelye: 5630 Békés, József A. u. 5.
1.2.2. telephelye(fl:

telephely megnevezése telephe]y címe
1 Gyógyfűrdő 5630 Békés, Kőrösi Cs. S. u. 14.
2 Bőrgyógyászat, Pszichiátria 5630 Békés, Vásárszél u. 2.
3 Védőnői szolgálat, háziorvosi rendelők 5630 Békés, Bajza u. 1.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1974.01.01.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése: Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete
3.1.2. székhelye: 5630 Békés, Petőfl S. u. 2.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Az egészsélgügyről szóló 1997. évi CLIV törvény 89. -a
alapján: járóbeteg szakellátás



4.2. A költségvetési szerv főtevékenvsúének államháztartási szakágazati besorolása:

szakágazat száma szakágazat megnevezése

Hi 862200 Szakorvosi járóbeteg-ellátás

4.3. A költségvetési szerv 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.

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

kormányzati kormányzati funkció megnevezése
funkciószám

1 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

2 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

3 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

4 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása

5 072240 Járóbetegek egynapos ellátása

6 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

7 072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások

8 072450 Fizikoterápiás ellátás

9 072460 Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások

10 074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás

11 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

12 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

13 072111 Háziorvosi alapellátás

14 081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:
• Békés város, valamint járóbeteg szakellátást nyújt Bélmegyer, Kamut, Köröstarcsa,

Mezóberény, Murony, Tarhos lakosságának.

• Mezőberény területén fizio- és mozgásterápiás szakellátás

4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa; kiadási előirányzatának S
%-a.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az Igazgató magasabb vezető
beosztású közalkalmazott Az intézmény vezetőjét Békés Város Önkormányzata Képviselő-
testülete bízza meg és menti fel. A kinevezés pályázat útján S év határozott időre szól. Az
egyéb munkáltatói jogköröket Békés Város Polgármestere gyakorolja.
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5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló szemekjogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály

1 közalkalmazotti jogviszony aKözalkalmazottak Jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
torveny

2 munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
közfoglalkoztatási jogviszony a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz

3 kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról
szóló 2011. évi CVI. törvény

Kelt: Békés, 2017. május 31.

P.H.

Izsó Gábor polgármester

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
5. (4) bekezdése alapján a Magyar Allamkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Békési
Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő 2016. december 9. napján kelt, 2017. június 26.. napjától
alkalmazandó

__________.1/2017.

(V.31.) okiratszámú módosító okirattal végrehajtott
módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: Békéscsaba, 2017.

P.H.

Magyar Államkincstár
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