
Fedőlap

Az előterjesztés polgármester elé kerül

Javaslat az Egészségmegőrzési Központ alapító okiratának módosítására

Előadó: Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető
Előkészítő: Molnár Lenke intézményigazgatási ügyintéző

Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

A napirendi pont rövid tartalma: Az Egészségmegőrzési Központban a védőnők közalkalmazotti
jogviszonya  az  egészségügyi  szolgálati  jogviszonyról  szóló  2020.  évi  C.  törvény  hatályba
lépeseként  átalakult  egészségügyi  szolgálati  jogviszonnyá.  A jogviszonyt  az  alapító  okiratban
rögzíteni kell.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 17814-2/2021
Ügyintéző neve: Molnár Lenke Ügyintéző telefonszáma: 25/544-286
Ügyintéző aláírása: Igazgató/osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: 
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Salamonné Pintér Mónika
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:  
Törvényességi ellenőrzést végző személy: dr. Petánszki Lajos
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Egyéb megjegyzések:



Ügyintéző: Molnár Lenke 
Ügyszám: 17814-3/2021

Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Polgármestere
Pintér Tamás polgármester úr részére

Helyben

Tisztelt Polgármester Úr!

Az  Egészségmegőrzési  Központban  a  védőnők,  illetve  az  intézményvezető  közalkalmazotti
jogviszonya  az  egészségügyi  szolgálati  jogviszonyról  szóló  2020.  évi  C.  törvény  hatályba
lépeseként  átalakult  egészségügyi  szolgálati  jogviszonnyá;  1.  §  (4)  bek.  szerint  „(4)  Az   (1)
bekezdés  szerinti  egészségügyi  szolgáltatónál  –  az  (5)  bekezdésben  foglalt  kivétellel  –  csak
egészségügyi  szolgálat  jogviszony  keretében  lehet  egészségügyi  tevékenységet  és  az
egészségügyi  szolgáltató  működőképességének,  illetve  az  egészségügyi  szolgáltatások
üzemeltetésének  biztosítására  irányuló   tevékenységet  végezni.  Az  egészségügyi  szolgáltató
működőképességének,  illetve  az  egészségügyi  szolgáltatások  üzemeltetésének  biztosítására
irányuló  tevékenységek  szabályait  a  Kormány  rendeletben  határozza  meg.”  A jogviszonyt  az
alapító okiratban rögzíteni kell.

Ennek megfelelően az Egészségmegőrzési Központ alapító okiratának módosítása szükséges. Az
intézmény hatályos alapító okirata az előterjesztés 1. számú melléklete.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. § (2) bekezdése az alapító okiratot és an-
nak módosítását a kincstár által rendszeresített formanyomtatvány alkalmazásával kell kiadni. 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 167/
C. § (1) bekezdés d) pontja szerint a költségvetési szerv létesítő okiratát érintő módosítást az ala-
pítói jogokat gyakorló szerv az alapító okirat módosítását tartalmazó okirat, valamint az alapító ok-
irat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változat csatolásával, a változás-bejelentési ké-
relem benyújtásával kérheti. 

A 167/C. § (5) bekezdése értelmében a kérelmet az adat keletkezésétől, illetve megváltozásától
számított tizenöt napon belül kell a Kincstárnak benyújtani.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése alapján a közgyűlés feladat- és hatásköreit a Kormány által
kihirdetett vészhelyzet fennállása alatt a polgármester gyakorolja. 

Fentiek  alapján  kérem Tisztelt  Polgármester  Urat  a  határozat-tervezetet,  valamint  a  módosító
okiratot jóváhagyni szíveskedjék.

Dunaújváros, 2021. április 8.

Tisztelettel:

Molnár-Oszrocska Diána

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Humán Szolgáltatási Osztály

2400 Dunaújváros, Városháza tér 1-2. Telefon: (25) 544-306
e-mail: humanszolg@dunaujvaros.hu



osztályvezető

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
…  ../2021. (…..) határozata   

az Egészségmegőrzési Központ  alapító okiratának módosításáról

Dunaújváros Megyei  Jogú Város Polgármestere – a katasztrófavédelemről  és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról  szóló 2011.  évi  CXXVIII.  törvény 46.  §  (4)
bekezdése szerint – a képviselő-testület hatáskörében az alábbi döntést hozta:

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere az Egészségmegőrzési  Központ
2015. április 23-án kiadott 11828-7/2015. számú alapító okirata módosításáról az
alábbi módosító okiratot fogadja el: 

„Okirat száma: 17814-4/2021

Módosító okirat

Az  Egészségmegőrzési  Központ  költségvetési  szerv  Dunaújváros  Megyei  Jogú
Város Önkormányzata Közgyűlése által a 2015. április 23. napján kiadott 11828-
7/2015.  számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
8/A.  §-a  alapján   Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése
…./2021. (IV…) határozatra figyelemmel a következők szerint módosítom:

1.  Az alapító okirat 5.2. pontjába foglalt táblázat a következő sorral egészül ki:

„3. 
egészségügyi szolgálati 
jogviszony

az egészségügyi szolgálati jogviszonyról 
szóló 2020. évi C. törvény”

2. Az alapító okirat 5.1. alpontjában a:
„A  költségvetési  szerv  vezetőjét  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése
legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre bízza meg, melyet pályázat kiírása előz
meg a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben foglaltak
szerint,  és  gyakorolja  tekintetében  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló
2011.  évi  CLXXXIX.  törvényben  foglalt  rendelkezések  alapján  a  munkáltatói
jogokat.  Az  egyéb  munkáltatói  jogokat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Polgármestere gyakorolja.” 

szövegrész helyébe a:

„Az  egészségügyi  szolgáltató  vezetőjét  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Közgyűlése legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre bízza meg, és Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  gyakorolja  a  munkáltatói  jogokat  az
egészségügyi  szolgálati  jogviszonyról  szóló 2020.  évi  C. törvény végrehajtásáról
szóló rendeletben foglaltak alapján.”

3.  Az alapító okirat 6 pontja:



„ 6. Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni,  ezzel  egyidejűleg az Egészségmegőrzési  Központ 2012. október 18.
napján kelt módosítási záradékkal ellátott alapító okiratát visszavonom.”

elhagyásra kerül, helyébe:

„Jelen módosító okiratot 2021. március 01. napjától kell alkalmazni.”

szöveg lép.

2. Az  alapító  okirat  jelen  módosítással  nem  érintett  rendelkezései  változatlan
tartalommal hatályban maradnak.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere felkéri a Humán Szolgáltatási Osz-
tály vezetőjét, hogy készítse elő a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósá-
gához a jelen határozat 1. melléklete szerinti módosító okirat és a határozat 2. szá-
mú mellékletét képező egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat megküldését – a
törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés céljából.

Felelős: a Humán Szolgáltatási Osztály vezetője

Határidő: 2021. május 10.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere felkéri a Humán Szolgáltatási Osz-
tály vezetőjét, hogy a határozatot küldje meg az Egészségmegőrzési Központ veze-
tője részére.

Felelős: a Humán Szolgáltatási Osztály vezetője

Határidő: 2021. április 30.

5. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  utasítja  az  Egészségmegőrzési
Központ vezetőjét, hogy az 1. pontban foglalt döntésnek megfelelően módosítsa az
intézmény dokumentumait.

Felelős: az Egészségmegőrzési Központ vezetője 

Határidő: 2021. május 10.

6. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  felkéri  a  Humán  Szolgáltatás
Osztály  vezetőjét,  hogy  az  Egészségmegőrzési  Központmódosítással  egységes
szerkezetbe  foglalt  alapító  okiratát  és  a  Magyar  Államkincstár  által  kiadott
törzskönyvi kivonatot az önkormányzat hivatalos honlapján tegye közzé.



Felelős: - a határozat végrehajtásáért: a polgármester
- a végrehajtásban való közreműködéséért  a Humán Szolgáltatási

Osztály vezetője
Határidő: a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzést követő 30 nap.

Dunaújváros, 2021. április 8.

Pintér Tamás
polgármester








	Humán Szolgáltatási Osztály

