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1. Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 9.
pontjában foglaltak alapján a kerületi önkormányzat feladatai közé tartozik az egészségügyi alapellátás,
az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások biztosítása, amelyet Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata (a továbbiakban:
Egészségügyi Szolgálat) működtetésével, fenntartásával valósít meg. Az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV törvény (a továbbiakban: Áht.) 3/A. § (1)-(2) bekezdése szerint közfeladat a jogszabályban
meghatározott állami vagy önkormányzati feladat. A közfeladatok ellátása költségvetési szervek
alapításával és működtetésével vagy az azok ellátásához szükséges pénzügyi fedezet e törvényben
meghatározott eszközökkel, részben vagy egészben történő biztosításával valósul meg.
A költségvetési szerv jogszabályban, vagy alapító okiratban meghatározott közfeladat ellátására
létrejött jogi személy. A költségvetési szerv tevékenysége lehet alaptevékenység, amely a létrehozásáról

rendelkező jogszabályban, alapító okiratában a szakmai alapfeladataként meghatározott, valamint a
szakmai alapfeladatai ellátását elősegítő más, nem haszonszerzés céljából végzett tevékenység,
továbbá lehet vállalkozási tevékenység, amely haszonszerzés céljából, államháztartáson kívüli
forrásból, nem kötelezően végzett termelő-, szolgáltató-, értékesítő tevékenység. Költségvetési szerv
akkor alapítható,

ha a

közfeladat alaptevékenységként való ellátása ekként biztosítható, a

működéséhez szükséges feltételek adottak, az ellátandó feladat hatékonyan teljesíthető és a
költségvetési szerv működtetéséhez szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre áll.
Költségvetési szerv alapítására jogosult többek között helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén
a helyi önkormányzat. A költségvetési szerv alapításáról jogszabályban, vagy alapító okiratban kell
rendelkezni. Jogszabályban csak az Országgyűlés, vagy a Kormány alapíthat költségvetési szervet, a
költségvetési szerv alapítására minden más esetben alapító okirat kibocsátásával kerül sor. Az Áht.
8/A. § (2) bekezdése szerint az alapító okiratot és annak módosítását az alapító szerv adja ki a kincstár
által rendszeresített formanyomtatvány alkalmazásával. Az alapító okirat kiadására jogosult személy e
tevékenységében nem helyettesíthető. Az Áht. 9. §-a értelmében, ha törvény eltérően nem rendelkezik,
a költségvetési szerv irányítása, többek között a költségvetési szerv alapítására, átalakítására és
megszüntetésére, ideértve az alapító okiratra és annak módosítására, valamint a megszüntető okirat
kiadására vonatkozó hatáskör gyakorlását jelenti.
Az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 5. §
(1) bekezdésében foglaltak alapján az alapító okirat tartalmazza a költségvetési szerv
a) megnevezését magyar nyelven,
b) székhelyét, telephelyeit,
c) alapításáról rendelkező jogszabály teljes megjelölését, ha az alapításról jogszabály rendelkezett,
d) irányító szervének, vagy felügyeleti szervének megnevezését, székhelyét,
e) illetékességét, működési területét,
f)

közfeladatát,

alaptevékenységét,

ezek

kormányzati

funkció

szerinti

megjelölését

és

főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolását,
g) vezetőjének megbízási rendjét, és
h) alkalmazásában álló személyek jogviszonyának megjelölését.
A Korm. rendelet 5. § (4) bekezdésének megfelelően az alapító okirat módosítása esetén el kell készíteni
és a módosító okirathoz csatolni kell az alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
változatát is. Az alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatát nem kell
hitelesíteni, arra vonatkozóan a Kincstár igazolja, hogy az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt
változata megfelel az alapító okirat módosítások szerinti tartalmának.
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az elmúlt időszakban több alkalommal,
utoljára a 2022. május 26. napján megtartott ülésén módosította az Egészségügyi Szolgálat alapító
okiratát. A jogszabály rendelkezése alapján az alapító okiratnak tartalmaznia kell a költségvetési szerv
telephelyeit, amelyek az alapító okirat 1.2.2. pontjában szerepelnek és felsorolásra kerültek. Az
intézmény telephelyei között szerepel a 1013 Budapest, Attila út 35. szám alatti ingatlan. Korábban
több felnőtt háziorvosi körzetet ellátó háziorvos rendelt az ingatlanban. A korábban rendelők
elhelyezésére szolgáló 1013 Budapest, Attila út 35. szám alatti telephelyről, épületből a rendelők

átkerültek a 1013 Budapest, Attila út 63. szám alatti épületbe. Ennek megfelelően a 1013 Budapest,
Attila út 35. szám alatti ingatlan megüresedett, az épületben háziorvosi tevékenységet nem folytatnak,
így annak telephelyként történő szerepeltetése indokolatlan, okafogyottá vált, ezért szükségessé vált
az alapító okiratból történő törlése.
Az elkészített egységes szerkezetű és módosító okirat megfelel az Áht.-ban rögzített feltételeknek. Az
elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény
(a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 9. § (1) bekezdése értelmében elektronikus ügyintézésre köteles
valamennyi, a 2. § (1) bekezdése szerinti ügy tekintetében többek között az önkormányzat,
költségvetési szerv, köztestület stb., így ennek megfelelően a törzskönyvi nyilvántartásba történő
bejegyzés, adatok módosítása iránti kérelem kizárólag elektronikus úton nyújtható be. Az egységes
szerkezetű alapító okirat és a módosító okirat a Magyar Államkincstár rendszerébe kerül feltöltésre,
amelyet jelen előterjesztés mellékletei tartalmazzák. Az alapító okirat és a módosító okirat ezen túl
tartalmában nem kerül módosításra.
A Magyar Államkincstár által közzétett alapító okirat minta kötelező tartalmi elemeinek megfelelően az
Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövegét a határozati
javaslat 2. számú melléklete, valamint a módosító okiratot az 1. számú melléklete tartalmazza.
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a döntésnek nincs költségvetési vonzata.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. §
(1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, továbbá az Mötv. 42. § 2. pontja és az 50. §-a alapján a
képviselő testület minősített többséggel szavaz.
Tájékoztatom a t. Képviselő-testületet, hogy a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság a jelen
előterjesztést a 2022. szeptember 28-ai ülése során megtárgyalta és a döntési javaslatot támogatta.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés és a határozati javaslat, valamint
annak mellékleteit képező módosító és egységes szerkezetű alapító okiratok elfogadására.

2. Döntési javaslat
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (....) önkormányzati határozata
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata alapító okiratának módosításáról.
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata alapító okiratát jelen határozat 1. melléklete szerinti
tartalommal módosítja és a jelen határozat 2. melléklete szerinti tartalommal egységes szerkezetben
elfogadja.
Határidő: 2022. december 31.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Szociális és Intézménytámogatási Iroda
Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata
Budapest, 2022. november „

„

3. Az előterjesztés mellékletei
1.

melléklet: módosító okirat

2.

melléklet: módosításokkal egységes szerkezetbe foglalta alapító okirat

1.

melléklet

Okirat száma: 501112-2/2022/2

Módosító okirat
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatának a Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat által 2022. július 13. napján kiadott 501112-2/2022 számú alapító okiratát az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján, - a.... /2022. (XI.
határozatra figyelemmel - a következők szerint módosítom:
1.

.) önkormányzati

Az alapító okirat 1.2. pontja 1.2.2. telephelyei alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

telephely megnevezése

telephely címe

1

1011 Budapest, Markovits Iván utca 2.

2

1012 Budapest, Mikó utca 12.

3

1015 Budapest, Ostrom utca 31. fszt. 6,

4

1015 Budapest, Ostrom utca 31. fszt. 14.

5

1013 Budapest, Attila út 135-137.

6

1013 Budapest. Roham utca 8.

7

1014 Budapest, Tárnok utca 9-11.

8

1015 Budapest, Csalogány utca 22-24.

9

1016 Budapest, Zsolt utca 6/a.

10

1124 Budapest, Fodor utca 77.

11

1122 Budapest, Városmajor utca 33.

12

1125 Budapest, Diós árok 1 -3.

13

1015 Budapest, Toldy Ferenc utca 66.

14

1015 Budapest, Batthyány utca 8.

15

1011 Budapest, Iskola utca 44.

16

1016 Budapest, Nyárs utca 2-4.

17

1016 Budapest, Tigris utca 58.

18

1016 Budapest, Lisznyai utca 40-42.

19

1012 Budapest, Kosciuszkó Tádé utca 3.

20

1012 Budapest, Lovas út 3.

21

1014 Budapest, Dísz tér 3.

22

1015 Budapest, Szabó Ilonka utca 2-4.

23

1011 Budapest, Ponty utca 3.

24

1015 Budapest, Toldy Ferenc utca 9.

25

1013 Budapest, Attila út 43.

26

1016 Budapest, Mészáros utca 5-7.

27

1015 Budapest, Toldy Ferenc utca 30.

28

1051 Budapest, Hercegprímás út 14-16.

29

1037 Budapest, Montevideo utca 16. B épület

30

1013 Budapest, Attila út 63.

31

1013 Budapest, Krisztina krt. 59.B

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.
Kelt: Budapest, „időbélyegző szerint"
P.H.

Váradiné Naszályi Márta
polgármester

2.

Melléklet

Okirat száma: 501112-3/2022

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1.

1.2.

A költségvetési szerv
1.1.1.

megnevezése: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata

1.1.2.

rövidített neve: Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata

A költségvetési szerv
1.2.1.

székhelye: 1122 Budapest, Maros utca 16/b.

_____ 1.2.2. telephelye(i):___________________________
telephely megnevezése

telephely címe

1

1011 Budapest, Markovits Iván utca 2.

2

1012 Budapest, Mikó utca 12.

3

1015 Budapest, Ostrom utca 31. fszt. 6,

4

1015 Budapest, Ostrom utca 31. fszt. 14.

5

1013 Budapest, Attila út 135-137.

6

1013 Budapest. Roham utca 8.

7

1014 Budapest, Tárnok utca 9-11.

8

1015 Budapest, Csalogány utca 22-24.

9

1016 Budapest, Zsolt utca 6/a.

10

1124 Budapest, Fodor utca 77.

11

1122 Budapest, Városmajor utca 33.

12

1125 Budapest, Diós árok 1 -3.

13

1015 Budapest, Toldy Ferenc utca 66.

14

1015 Budapest, Batthyány utca 8.

15

1011 Budapest, Iskola utca 44.

16

1016 Budapest, Nyárs utca 2-4.

17

1016 Budapest, Tigris utca 58.

18

1016 Budapest, Lisznyai utca 40-42.

19

1012 Budapest, Kosciuszkó Tádé utca 3.

20

1012 Budapest, Lovas út 3.

21

1014 Budapest, Dísz tér 3.

22

1015 Budapest, Szabó Ilonka utca 2-4.

23

1011 Budapest, Ponty utca 3.

24

1015 Budapest, Toldy Ferenc utca 9.

25

1013 Budapest, Attila út 43.

26

1016 Budapest, Mészáros utca 5-7.

27

1015 Budapest, Toldy Ferenc utca 30.

28

1051 Budapest, Hercegprímás út 14-16.

29

1037 Budapest, Montevideo utca 16. B épület

30

1013 Budapest, Attila út 63.

31

1013 Budapest, Krisztina krt. 59.B

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1997.07.01.
2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1. megnevezése: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
2.2.2.

székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
3.

3.1.

3.2.

A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1.

megnevezése: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete

3.1.2.

székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1.
3.2.2.

megnevezése: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
4.

A költségvetési szerv tevékenysége

4.1.

A költségvetési szerv közfeladata: A Budapest. I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi
Szolgálata az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, valamint az egészségügyi alapellátásról
szóló 2015. évi CXXIII. törvény alapján ellátja a települési önkormányzat által kötelezően és a nem
kötelezően ellátandó egészségügyi feladatokat.

4.2.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

1

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

862200

Szakorvosi járóbeteg ellátás

4.3.

A költségvetési szerv alaptevékenysége: Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény,
valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény alapján kötelező
önkormányzati feladatot lát el egészségügyi alapellátás körében, valamint önként vállalt
feladatként működteti a járóbeteg-szakellátást is.

4.4.

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

072111

Háziorvosi alapellátás

2

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

3

072311

Fogorvosi alapellátás

4

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

5

074032

Ifjúság-egészségügyi gondozás

6

072210

Járóbetegek gyógyító szakellátása

7

072220

Járóbetegek rehabilitációs szakellátása

8

072230

Járóbetegek gyógyító gondozása

9

073160

Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)

10

074011

Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

11

072420

Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

12

072430

Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások

13

072450

Fizikoterápiás szolgáltatás

14

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

4.5.

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budapest I. kerület közigazgatási területe,
de szabad kapacitása mértékéig ellátást biztosíthat más területről jelentkezőknek is.
5.

5.1.

A költségvetési szerv szervezete és működése

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
A költségvetési szerv vezetőjét Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
határozatlan időtartamra egészségügyi szolgálati jogviszonyban magasabb vezetői megbízással
bízza meg, az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény, és az egészségügyi
szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI.28.) Korm.
rendelet alapján pályázat útján. A költségvetési szerv vezetője felett a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 19. § a) pontjában
foglalt munkáltatói jogokat Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete, a
Mötv. 19. § b) pontjában foglalt egyéb munkáltatói jogokat a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat polgármestere gyakorolja.

5.2.

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

egészségügyi szolgálati
jogviszony

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C.
törvény

2

munkaviszony

A munka törvénykönyvéről szóló I. törvény

