
Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. szeptember 27-ei
ülésének jegyzőkönyvéből:

126/2012.(IX.27.) sz. önkormányzati határozat:

Orvosi Rendelő Alapító Okiratának módosításáról

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk. (1)
bekezdés b.) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet alapján az Orvosi
Rendelő 41/1993.(IV.28.) sz. önk. határozattal elfogadott és a 38/2000.(III.30.), a
99/2002.(V.6.), a 160/2003.(XI.4.), a 168/2005(VIII.25.), a 38/2008.(III.27.), a
132/2009.(VI.11.), valamint a 90/2011.(V.26.) számú határozattal módosított Alapító
Okiratát a törzskönyvi bejegyzés napjával az alábbiak szerint módosítja:

1.) Az Alapító Okirat bevezető szövegében „…az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. tv. 66. §-a, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról
szóló 2008. évi CV. Törvény 4.§-a…” szövegrész hatályát veszti és helyében az alábbi
szöveg lép:

„…az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv., valamint az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.)
Korm. Rendelet…”

2.) Az Alapító Okirat 4. „Alaptevékenysége:”pontja kiegészül az alábbi szöveggel:

„Alapvető államháztartási szakágazati besorolása:
862100 Általános járóbeteg-ellátás

Az alaptevékenység államháztartási szakfeladat rend szerinti besorolása:
862101 Háziorvosi alapellátás

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.

3.) Az Alapító Okirat 7.) pontjában a „A költségvetési szerv besorolása:” szövegrész
„Gazdálkodási besorolása:” szövegre módosul, továbbá a „gazdálkodási jogköre
szerint:” szövegrész törlésre kerül.

4.) Az Alapító Okirat 8.) pontjában a „…meghatározott időre.” szövegrész „…legfeljebb
5 évig terjedő határozott időre.” módosul.

5.) Az Alapító Okirat 10.) pontja hatályát veszti.
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6.) Az Alapító Okirat 12.) pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:

„Számlaszám: 11745066-15413666”

7.) Az Alapító Okirat 13.) pontjában az …”tárgyi…” szövegrész „alanyi…” szövegre
módosul.

8.) Az Alapító Okirat 16.), 17.), 18.) pontjai hatályukat vesztik és helyükbe az alábbi 16.),
17.), pontok lépnek, továbbá ezzel egyidejűleg a 2. sz. melléklet törlésre kerül és a 3.
sz. melléklet 2. sz. mellékletre módosul, valamint törlésre kerülnek a 6 jegyű
szakfeladat számok utáni kódszámok:

„16.) A hatályos szakágazati besorolást az 1. sz. melléklet tartalmazza.

17.) A hatályos szakfeladat rend szerinti alaptevékenységeket a 2. sz. melléklet
tartalmazza.”

9.) Az Alapító Okirat 2. sz. mellékletéből törlésre kerülnek az alábbi szakfeladatok:

„5629171 Munkahelyi étkeztetés

8690491 Egyéb betegség megelőzés, népegészségügyi ellátás

8904421 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatása

8904411Rövid időtartamú közfoglalkoztatás”

10.)A Képviselőtestület az Alapító Okiratot egységes szerkezetben jóváhagyja és kiadja.

Erről értesül:
1. Tatár László polgármester
2. Buzás Istvánné dr. jegyző
3. Képviselőtestület tagjai
4. Orvosi Rendelő
5. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

Kmft.

Tatár László sk. Buzás Istvánné dr. sk.
Polgármester jegyző

Ficsor Dénes sk.
Jkv.hitelesítő
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Orvosi Rendelő Alapító Okirata
EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A 41/1993.(IV.28.) és 38/2000.(III.30.),99/2002.(V.6.), 160/2003.(XI.4.), 168/2005(VIII.25.),
38/2008.(III.27.) 132/2009.(VI.11.), 90/2011.(V.26.) , 126/2012.(IX.28.) számú határozattal

módosított

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő testülete az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV tv., valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.)
Korm. Rendelet alapján az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki:

I.

1.) A költségvetési szerv

a.) Neve: Orvosi Rendelő

b.) Székhelye: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 128/A.

2.) A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező határozat:

41/1993.(IV.28.) sz. önkormányzati határozat

3. ) A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv-ben és az ágazati
törvényekben, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott
feladatok végrehajtása

4.) Alaptevékenysége:

Járóbeteg-ellátás.
Alapvető államháztartási szakágazati besorolása:

862100 Általános járóbeteg-ellátás

Az alaptevékenység államháztartási szakfeladat rend szerinti besorolása:
862101 Háziorvosi alapellátás

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.

5.) Működési területe:

Fegyvernek Nagyközség közigazgatási területe
- Ügyeleti szolgálat esetében a 204-33/3/2004. sz. működési engedély alapján:

Fegyvernek, Örményes, Kuncsorba települések.

Az eredetivel mindenben megegyező és a kiállítás napja óta nem változott.
Fegyvernek, 2012. október 01.

Buzás Istvánné dr. jegyző



6.) Alapítói jogokkal felruházott irányító, felügyeleti és fenntartó szerv neve, székhelye:

a.) Neve: Fegyvernek Nagyközség Képviselőtestülete
b.) Székhelye: Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

7.) Gazdálkodási besorolása:
- Bankszámlával rendelkező, önállóan működő költségvetési szerv
- Érdekeltsége szerint: maradvány érdekeltségű.
- Bérgazdálkodása szerint: nem önálló bérgazdálkodó.
- Az intézmény a Polgármesteri Hivatalhoz rendelt önállóan működő költségvetési

szerv
- Önállóan működő Orvosi Rendelő pénzügyi feladatait – házipénztár kivételével – a

Polgármesteri Hivatal látja el.

8.) Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:

A költségvetési szerv vezetőjét a képviselő testület által - pályázat alapján – Képviselőtestület
által meghatározott képesítési követelményeknek megfelelő vezetőt nevez ki legfeljebb 5 évig
terjedő határozott időre.

9.) A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok)
megjelölése:

Közalkalmazottak: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. Törvény.
Eseti, egyéb megbízásokra: a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény.

10.) Hatályon kívül helyezve.

II.

11.) Törzsszám: 413668

12.) Számlaszám: 11745066-15413666

13.) Áfa adóalanyisága: Alanyi adómentes, áfa körbe nem tartozó.

14.) Feladatellátást szolgáló vagyon:

Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon: az intézmények elhelyezésére szolgáló épületek,
építmények, a működéshez szükséges tárgyi és egyéb ingó vagyontárgyak, valamint az éves
költségvetésben biztosított pénzeszközök.

15.) Vagyon feletti rendelkezési jog:

Tulajdonos: Fegyvernek Önkormányzat
Használója: az intézmény

Az eredetivel mindenben megegyező és a kiállítás napja óta nem változott.
Fegyvernek, 2012. október 01.

Buzás Istvánné dr. jegyző



A feladatellátást szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezési jog a Fegyvernek
Önkormányzat Képviselőtestülete vagyongazdálkodásáról és vagyonkezeléséről szóló,
módosított 1992. évi 6. sz. rendelete szerint.

16.) A hatályos szakágazati besorolást az 1. sz. melléklet tartalmazza.

17.) A hatályos szakfeladat rend szerinti alaptevékenységeket a 2. sz. melléklet
tartalmazza.

Záradék

Az Alapító Okirat módosítását (s így az egységes szerkezetű új alapító okiratot) a
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 2012. szeptember 27-i ülésén a
126/2012-(IX.27.) számú határozattal fogadta el.

Fegyvernek, 2012. szeptember 27.

Tatár László
Alapítói joggyakorlói szerv vezető

aláírása

Orvosi Rendelő Alapító Okiratának 1. sz. melléklete
Alapvető szakágazati besorolás:

862100 Általános járóbeteg-ellátás

További szakágazati besorolás:
862300 Fogorvosi járóbeteg-ellátás
869000 Egyéb humán-egészségügyi ellátás

Az Orvosi Rendelő Alapító Okiratának 2.sz melléklet
A költségvetési szerv alaptevékenysége (feladatai)

Szakfeladat száma megnevezése
862101 Háziorvosi alapellátás
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás
862301 Fogorvosi alapellátás
869041 Család-és nővédelmi egészségügyi

gondozás
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás

ellátás

-.-.-.-.-.-

Az eredetivel mindenben megegyező és a kiállítás napja óta nem változott.
Fegyvernek, 2012. október 01.

Buzás Istvánné dr. jegyző


