
Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. március 29-i ülésére

Sorszám: Tárgy:

Békési Gyógyászati Központ és

‘4 Gyógyfürdő alapító okiratának
módosítása

Döntéshozatal módja: Véleményező hizonsóg:

Minősített többség az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Mötv. 50. *-a alapján Bizottság

Tárgyalás módja: Előkészítette:

Nyílt ülés Sápi András osztályvezető-helyettes

Tisztelt Képviselő-testület!

A Békési Gyógyászati Központ és Gvógvfürdő 2018. április l-jéwl 90 millió Forint uniós
támogatás segítségével Egészségfejlesztési Irodát hoz létre. Az EFOP-l.8.19-17-20l7-000l0
Számú projekt keretében az Intézmény a Békési járás lakosainak kíván egészségfejlesztési
szolgáltatásokat nyújtani. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

Az iroda Feladata elsősorban az állapotfelmérés, a tanácsadás és egészségmegőrző
foglalkozásokon (gyógytoma, klubfoglalkozások stb.) keresztül preventív szolgáltatásokat
nyújtani valamennyi korosztálynak.

A program megvalósításához az intézmény alapító okiratát bővíteni kell egy kormányzati
hmkcióval (074054), mely a komplex egészségfejlesztő, prevenciós programokat foglalja
magában.

A pályázat idejére, a pályázati forrás terhére három teljes és egy részfoglalkozású állás]ielyet
kér az intézmény az Egészségfejlesztő Iroda működtetéséhez. amihez ugyancsak a Fenntartó
engedélye szükséges.

Murony Község Önkormányzata a védönői feladatoknak a Békési Gyógyászati Központ és
Gvógyfürdő részére történő átadásáról döntött. erről külön előterjesztés készült. A család- és
növédelmi egészségügyi gondozás. illetve az ifjúság-egészségügyi gondozás kormányzati
funkció szerepel az intézmény alapító okiratában, területi illetékessége az alapellátások
körében azonban csak Békésre terjedt ki. Maga az ellátás is Muronyban történik, így az
intézmény telephelyeinek számát bővíteni kell a muronyi feladat-ellátási hellyel.
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A mindannyiunk számára fontos és hasznos pályázati cél megvalósulása. illetve a védőnöi
ellátás biztosítása érdekében kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a következő határozati
javaslatot fogadja cl:

Határozati iavaslat:

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békési Gyógyászati
Központ és Gyógyrürdő alapító okiratát a határozat 1. melléklete szerint
módosítja, és az egységes szerkezetű alapító okiratát a 2. melléklet szerinti
tartalommal jóváhagyja.

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Békési Gyógyászati
Központ és Gyógyfürdő számára az EFOP-1.8.19-17-2017-00010 kódszámú
projekt megvalósulásának idejére három teljes és egy részfoglalkozású álláshelyet
engedélyez a pályázati források terhére, a projekt keretében létrehozandó
Egészségfejlesztési Iroda működtetésére. A létszámváltozást az Önkormányzat
2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 2.) önkormányzati rendeletének
következő negyedévi mádositásakor át kell vezetni.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés. 2018. március 22.
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Okirat száma: .1/2018. (Ill. 29.)

Módosító okirat

A Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő a Békés Város Önkormányzata képviselő-
testülete által 2017. augusztus 11. napján kiadott 355/2017. (VIl.26.) Számú alapító
okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján — a

/2018. (Ill. 29.) számú határozatra figyelemmel - a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 1.2.2. pontja [Az intézmény telephelyei] a következő 3. sorral
egészül ki

3 Védőnői szolgálat 5672 Murony — Szarvasi u. 24.

2. Az alapító okirat 4.4. pontjába foglalt táblázat az következő 14. sorral egészül ki a
további szerkezeti egységek számozásának értelemszerű megváltozásával:

14 074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok

3. Az alapító okirat 4.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:
• A háziorvosi ellátás tekintetében Békés város közigazgatási területe.
• A és nővédelmi egészségügyi gondozás, illetve az ifjúság-egészségügyi

gondozás vonatkozásában Békés és Murony közigazgatási területe.

• Járóbeteg szakellátást nyújt Bélmegyer, Kamut, Köröstarcsa, Mezőberény,
Murony, Tarhos lakosságának.

• Mezőberény területén fizio- és mozgásterápiás szakellátást végez.”

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni.

Kelt: Békés, 2018. április 3.

P.H.

Izsó Gábor polgármester



Okirat száma; .2/2018. (111.29.)

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:

L A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv

1.1.1. megnevezése; Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő

1.2. A kőltségvetési szerv

1.2.1. székhelye; 5630 Békés, József A. u. S

1.2.2. 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 5672 Murony Szarvasi u. 24.

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 egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény 89. 5-a
alapján: járóbeteg szakellátás

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

szakágazat száma szakágazat megnevezése

1 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 megjelölée;_

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 gyógyíürdő- ás kapcsolódó szolgáltatások

10 074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás

11 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

12 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

13 072111 Háziorvosi alapellátás

14 074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok

15 081061 Szabadidős park, fürdő ás strandszolgáltatás

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:
• A háziorvosi ellátás tekintetében Békés város
• A ás növédelmi egészségügyi gondozás.

gondozás vonatkozásában Békés és Murony

• Járóbeteg szakellátást nyújt Bélmegyer,
Murony, Tarhos lakosságának.

• Mezőberény területén fizio- ás mozgásterápiás szakellátástvégez.”

4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: kiadási előirányzatának 5 %.
a.

közigazgatási területe.
illetve az itjúság-égészségügyi

közigazgatási területe.

Mamut, Möröstarcsa, Mezöberény,

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 5 év határozott időre szól. Az egyéb
munkáltatói jogköröket Békés Város Polgármestere gyakorolja.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

Foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabáiyozó jogszabály

1 közalkalmazotti jogviszony a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény

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



Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő
5630 Bekes, Jozsef Attila utca 5.

S: +36(66)411-022, Fax: +36(66)411-754
Email: szakrendelo @intemet-x.hu

Izsó Gábor

Polgármester Úr
reszere

A Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő az EFOP-l.8.l9-17-20]7-

-00010 sz. pályázat keretében az Egészségfejlesztő Iroda működéséhez

létszámbővítést kér az alábbiak szerint.

- I Fő szakmai vezető /részállás/
- 2 Fő egészségügyi szakdolgozó
- I Fő ügyintéző

Kérem Polgármester Ur hozzájárulását az intézményünk létszám bővítéséhez

2018. április 01.-tő!.

B é k é s, 2018. március 20.

Köszönettel:

Erdélyi Imol(F1íset

1gazgato


