DunaújvárosMegyei Jogú Város Közgyű|ése
,|69120,|5.
(M. 23.)határozatának2. számúmelléklete
okirat száma: 1,|828-7
1201
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Alapítóokirat

módosításokkalegységesszerkezetbefogIa|va
Az át|amháztartásrólszóló 2011.évl GXGV. törvény 8/A. $.a alapián az Egészségmegőrzési
Központ költségvetésiszeru alapítóokiratát a következók szerint adom ki:

1. A költségvetésiszerv
megnevezése,székhelye,telephelye
1.1.A kö|tségvetési
szerv
1 '1 '1 m
' egnev ezé s e:
1.2'A kö|tségvetési
szerv
I,2.I. székhelye:
1.2.2.telephelye:
meonevezése
te|ephelv
I

Központ
Egészségmegőrzési
2400 Dunaújváros,Erkel kert 23.
te|epheIv
címe
2400Dunaúiváros.MaÉinovicsu. 26.

2. A költségvetésiszerv
összefüggő rendelkezések
alapításáva|és megszíinésével
dátuma:í993.január í.
2'1' A kö|tségvetési
szerva|apításának

3. A költségvetésiszerv irányítása,felügyelete
szervének
3'1.A kö|tségvetési
szerv irányítószervéneUfe|ügyeleti
DunaÚjvárosMegyeiJogúVáros Közgyú|ése
3'1'1' megnevezése:
Városháza tér1.2.
3.1.2.székhe|ye: 2400Dunaújváros,
il

4. A költségvetésiszerv tevékenysége
szerv közfe|adata:az egészségügyrőlszóló 1997. évi cLlV. törvény
4.1. A kö|tségvetési
alapján: lskola.egészségügyi eIlátás, egészségfejlesztés,család- és nővédelmi
gondozás.
á||amházta
4.2' A kö|tségvetési
szervfőtevékenységének

Ű^

1

szakáqazatszáma
869000

szakáa azat meonevezése
Eqvébhumán.eqészséqüovi
ellátás

4'3.A kö|tségvetési
szerv alaptevékenysége:
(a) |sko|a-egészségÜgyi
e||átása 3-18 éveskorosztá|y,va|aminta 18 évfe|etti,középfokú
nappa|irendszerűisko|aioktatásbanrésztvevőkrészére.Tevékenységét
az isko|a(|X.3.)NM rende|et
egészségügyi
e||átásró|
szó|ó 2611997.
a|apjánvégzi'
(b) Egészségfejlesztés,
me|y a |akosság egészségge|kapcso|atos ismereteinek
bővítésére,
az egészségesmagatartásra,az egészséget
veszélyeztetőárta|makés
megbetegedések
irányu|.
mege|őzésére
(c) A csa|ád-éSnővédelmi
gondozáskeretében
va|ósu|meg a várandósanya egészségi
á||apotának védelme, a magzat egészséges fej|ődéséneke||enórzése, a
veszé|yeztetettség
és a szövódményekmege|őzése,i||etvemegfe|e|őidőben történő
fe|ismerése,
továbbá a szÜ|ésre,
szoptatásraéscsecsemőgondozásra,
anyaságravaló
jogszabá|yokbanmeghatározottvizsgá|atoke|végzése,
gyermekágyasés
felkészítés,
szoptató anyák gondozása,újszü|öttkortó| a tanu|óijogviszonymegkezdéséig
a
gyermekekgondozásáva|kapcso|atos. jogszabá|yokbanmeghatározott_ fe|adatok
e||átása,csa|ádgondozás,me|yeta terÜ|etivédőnőie||átásró|szó|ó 4912004'(v. 21')
ESzCsM rende|eta|apjánvégez'
4.4,A kö|tségvetési
kormányzatifunkciószerintimegje|ö|ése:
szerv alaptevékenységének
kormánvzatifunkciószám kormánvzatifunkciómeonevezése
1

074011

Foglalkozás.egészségügyi
alapellátás

2

074020

3
4
5

074031

SportoIók spoÉegészségügyl vizsgáIata,
elIenőrzése
Család és nővódelmi egészségiigyi gondozás

074032

lfjúság.egészségügylgondozás

074051

6

074052

7

074053

I

074054

I

076070

10

084070

11

095020

Nem fertőző megbetegedések
megelőzése
Ká bítószer.megelőzésprogramjai,tevékenység
ei
(kivéve:kábítószer)megelőzésének
Szenvedé|ybetegségek
orooramiai. tevékenvséoei
lesztő, prevenciós programok
Komplex egészségfej
E|eImezés. és tápIáIkozás.egészségügyi feliigye|et,
ellenőrzés.tanácsadás
A fiataloktársadalmi integrációjátsegítőstruktúra,szakmai
szolsáItatásokfei|esztése,működtetése
|skolarendszerenkívii!i egyéboktatás,képzés

felügyelete,

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

5. A költségvetésiszerv szervezeteés működése
:

.l

5.1.A kö|tségvetési
megbízásirendje:
szervVezetójének
A kö|tségvetési
szerv vezetőjétDunaÚjvárosMegyei JogúVáros Közgyű|ése|egfe|jebb
5
évig terjedő határozott időre bizza ffieg, me|yet pá|yázat kiírása e|őz meg a
jogá||ásáró|szó|ó 1992. évi XXX|ll' törvénybenfog|a|takszerint,és
köza|ka|mazottak
gyakoro|jatekintetében
Magyarországhelyi önkormányzatairó|szó|ó 2011' éviCDüX|X'
jogokat.Az
törvénybenfog|a|trende|kezések
a|apjána munká|tatói
unká|tatói
*ltto'''';;i^\
jogokatDunaújváros
gyakoro|ja'
MegyeiJogúVáros Po|gármestere
jogviszony
5'2.A kö|tségvetési
szervné|
aIka|mazásban
á||ószemé|yek
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foglaIkoztatásijogviszony
I

iooviszonvtszabá|vozó iooszabálv
a közalkalmazottakjogá||ásáról szó|ó í992.évi
közal kalmazottijogviszony

2

megbízásosjogviszony

xxxlll. törvénv

a Polgári TörvénykönyvrőI szóló 2013.éviV.
törvénv

ésműködése:
5.3.A ko|tségvetési
szerv szervezetife|építése
és működésénekrendjétaz Egészségmegórzési
A kö|tségvetési
szerv szervezetife|építését
KozpontSzervezetiésMűködési Sza bá|yzata tarta|mazza.

6. Zárő rendelkezés
történó bejegyzésnapjátó|ke||a|ka|mazni,
Je|en a|apítóokiratota tözskönyvi nyi|vántartásba
Központ 2012. október 18. napján ke|t módosítási
ezze| egyidejűlegaz Egészségmegőrzési
zár adékka|e||átotta|apítóokiratátvisszavonom.
Dunaújváros'20í5.április 23.
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