
 

Okirat száma: 17814-13/2021 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján az Egészségmegőrzési 
Központ  alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Egészségmegőrzési Központ 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 2400 Dunaújváros, Erkel kert 23. 

1.2.2. telephelye: 

 telephely megnevezése telephely címe 

1  2400 Dunaújváros, Martinovics utca 26. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1993. január 1. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

3.1.2. székhelye: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1-2. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján: 
iskola-egészségügyi ellátás, egészségfejlesztés, család- és nővédelmi gondozás. 
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4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 
1 869000 Egyéb humán-egészségügyi ellátás 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:   
(a)  Iskola-egészségügyi ellátás a 3-18 éves korosztály, valamint a 18 év feletti, középfokú 

nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevők részére. Tevékenységét az iskola-
egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet alapján végzi;  

(b) Egészségfejlesztés, mely a lakosság egészséggel kapcsolatos ismereteinek bővítésére, az 
egészséges magatartásra, az egészséget veszélyeztető ártalmak és megbetegedések 
megelőzésére irányul; 

(c) A család- és nővédelmi gondozás keretében valósul meg a várandós anya egészségi 
állapotának védelme, a magzat egészséges fejlődésének ellenőrzése, a 
veszélyeztetettség és a szövődmények megelőzése, illetve megfelelő időben történő 
felismerése, továbbá a szülésre, szoptatásra és csecsemőgondozásra, anyaságra való 
felkészítés, jogszabályokban meghatározott vizsgálatok elvégzése, gyermekágyas és 
szoptató anyák gondozása, újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig a 
gyermekek gondozásával kapcsolatos – jogviszony megkezdéséig a gyermekek 
gondozásával kapcsolatos – jogszabályokban meghatározott – feladatok ellátása, 
családgondozás, melyet a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM 
rendelet alapján végez.  

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 

2 074020 
Sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, 
ellenőrzése 

3 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 

4 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 

5 074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése 

6 074052 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei 

7 074053 
Szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelőzésének 
programjai, tevékenységei 

8 074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok 

9 076070 
Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenőrzés, 
tanácsadás 

10 084070 
A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai 
szolgáltatások fejlesztése, működtetése 

11 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Dunaújváros közigazgatási területe 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 
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5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az  egészségügyi szolgáltató vezetőjét 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése egészségügyi szolgálati 
jogviszonyban 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 rendleletben foglaltak 
alapján. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti jogviszony  jogviszonyt szabályozó jogszabály 

2 
megbízási jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 

3 
egészségügyi szolgálati 
jogviszony 

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

 
 


