
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyű|ése
,|69120,|5. (M. 23.) határozatának 2. számú melléklete

okirat száma: 1,|828-7 1201 5,

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe fogIa|va

Az át|amháztartásról szóló 2011. évl GXGV. törvény 8/A. $.a alapián az Egészségmegőrzési
Központ költségvetési szeru alapító okiratát a következók szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
meg nevezése, székhelye, telephelye

1.1. A kö|tségvetési szerv
1'1 '1 '  megnevezése:

1.2' A kö|tségvetési szerv
I,2.I. székhelye:
1.2.2. telephelye:

te|ephelv meonevezése te|epheIv címe
I 2400 Dunaúiváros. MaÉinovics u. 26.

2. A költségvetési szerv
alapításáva| és megszíinésével összefüggő rendelkezések

2'1' A kö|tségvetési szerv a|apításának dátuma: í 993. január í.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3'1. A kö|tségvetési szerv irányító szervéneUfe|ügyeleti szervének
3'1'1' megnevezése: DunaÚjváros Megyei Jogú Város Közgyú|ése
3.1.2. székhe|ye: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.2.

Egészségmegőrzési Központ

2400 Dunaújváros, Erkel kert 23.
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4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A kö|tségvetési szerv közfe|adata: az egészségügyről szóló 1997. évi cLlV. törvény
alapján: lskola.egészségügyi eIlátás, egészségfejlesztés, család- és nővédelmi
gondozás.

4.2' A kö|tségvetési szerv főtevékenységének á||amházta
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4'3. A kö|tségvetési szerv alaptevékenysége:
(a) |sko|a-egészségÜgyi e||átás a 3-18 éves korosztá|y, va|amint a 18 év fe|etti, középfokú

nappa|i rendszerű isko|ai oktatásban résztvevők részére. Tevékenységét az isko|a-
egészségügyi e||átásró| szó|ó 2611997. (|X. 3.) NM rende|et a|apján végzi'

(b) Egészségfejlesztés, me|y a |akosság egészségge| kapcso|atos ismereteinek
bővítésére, az egészséges magatartásra, az egészséget veszélyeztető árta|mak és
meg betegedések mege|őzésére irányu|.

(c) A csa|ád- éS nővédelmi gondozás keretében va|ósu| meg a várandós anya egészségi
á||apotának védelme, a magzat egészséges fej|ődésének e||enórzése, a
veszé|yeztetettség és a szövódmények mege|őzése, i||etve megfe|e|ő időben történő
fe|ismerése, továbbá a szÜ|ésre, szoptatásra és csecsemőgondozásra, anyaságra való
felkészítés, jogszabá|yokban meghatározott vizsgá|atok e|végzése, gyermekágyas és
szoptató anyák gondozása, újszü|ött kortó| a tanu|ói jogviszony megkezdéséig a
gyermekek gondozásáva| kapcso|atos . jogszabá|yokban meghatározott _ fe|adatok
e||átása, csa|ádgondozás, me|yet a terÜ|eti védőnői e||átásró| szó|ó 4912004' (v. 21')
ESzCsM rende|et a|apján végez'

4.4, A kö|tségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megje|ö|ése:

kormánvzati funkciószám kormánvzati funkció meonevezése
1 074011 Fog lalkozás.egészségügyi alapellátás

2 074020 SportoIók spoÉegészségügyl vizsgáIata, felügyelete,
elIenőrzése

3 074031 Család és nővódelmi egészségiigyi gondozás

4 074032 lfj úság.egészségügyl gondozás

5 074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése

6 074052 Ká bítószer.m eg előzés prog ramjai, tevékenység ei

7 074053 Szenvedé|ybetegségek (kivéve: kábítószer) megelőzésének
oroo ram iai. tevékenvséoei

I 074054 Kom plex eg észségfej lesztő, prevenciós prog ramok

I 076070 E|eImezés. és tápIáIkozás.egészségügyi feliigye|et,
ellenőrzés. tanácsadás

10 084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai
szolsáItatások fei|esztése, m ű ködtetése

11 095020 |s kolarendszeren kívii ! i egyéb oktatás, képzés

4.5. A kö|tségvetési szerv i||etékessége, működési terÜ|ete: Dunaújváros közigazgatási
területe.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
:  . l

5.1. A kö|tségvetési szerv Vezetójének megbízási rendje:
A kö|tségvetési szerv vezetőjét DunaÚjváros Megyei Jogú Város Közgyű|ése |egfe|jebb 5
évig terjedő határozott időre bizza ffieg, me|yet pá|yázat kiírása e|őz meg a
köza|ka|mazottak jogá||ásáró| szó|ó 1992. évi XXX|ll' törvényben fog|a|tak szerint, és
gyakoro|ja tekintetében Magyarország helyi önkormányzatairó| szó|ó 2011' évi CDüX|X'
törvényben fog|a|t rende|kezések a|apján a munká|tatói jogokat. Az
jogokat Dunaújváros Megyei Jogú Város Po|gármestere gyakoro|ja'

5'2. A kö|tségvetési szervné| aIka|mazásban á||ó szemé|yek jogviszony
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fog laI koztatási jogviszony iooviszonvt szabá|v ozó iooszabálv

I közal kalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogá||ásáról szó|ó í992. évi
xxxlll. törvénv

2 megbízásos jogviszony a Polgári TörvénykönyvrőI szóló 2013. évi V.
törvénv

5.3. A ko|tségvetési szerv szervezeti fe|építése és működése:

A kö|tségvetési szerv szervezeti fe|építését és működésének rendjét az Egészségmegórzési
Kozpont Szervezeti és M ű ködés i Sza bá|yz ata tarta|mazza.

6. Zárő rendelkezés

Je|en a|apító okiratot a tözskönyvi nyi|vántartásba történó bejegyzés napjátó| ke|| a|ka|mazni,
ezze| egyidejűleg az Egészségmegőrzési Központ 2012. október 18. napján ke|t módosítási
zár adékka| e | | átott a|a p ító o ki ratát vi sszavon om.

Dunaújváros' 20í5. április 23.
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