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Fejér Meryei Kormányhivatal
Dunaújvárosí Járási HÍvatal

Iktatósám: FE.02NEO/0 9 |3 4l202a.
t}gyintéző: Majorosiné Sz. Nikolett
f,lérhetöség l 25 |79 5-7 54, 25179 5 -7 s6

Tárgy: Az EgészségmegőrzésÍ Központ
új működési engedélye iskola-, és
i{úságorvoslás szakmára

Kéq|Íik a válaszban iktatószámunka hiva&ozni
szíveskgdjék!

Melléklet: l oldal .

HATÁRozAT

Az Egószségmegórzési Központ (székhely 2400 Dunaújváros, Erkel Kért23., intézewezető: Kleinné
Németh Judit KSH törzssám: 15365037) részére a szol$fEiTfké€ffi6re

működési engedélyt adok

iskola-, és ifiúságorvoslás (630ó) szakma teriileti kötelezettséggel történö végzesére a?40O
Dunaújvráros, Vasmű tér 3. szám alatti telephelyre.

Az egészségiigri szolgáltató e5ledi azonosítója: 018363

A mükiidési engedély kiadására rronatkozó 30.000- Ft igazgatási szolgáltatrísi d{at a kér.elmezö
megfizette, egyéb e|jrárási költség nem merült fol.

Határozatom annak közlésével végleges.

A hatrározatot sérelmező íisrfél jogsérelemre hivatkozvq a hatfuant közlésétöl szímított 30 napon
belül közigazgatrísi pert indíthat' keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet a Veszprémi
Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címezvg a Fejér Meryei Kormáuyhívatal Dunaújvárosi
Jánási Hivatal Népegeszségiiryi osz!ályríhoz Q,40a Dunarijváros, Szónád 

-Márton 
út 39.) kell

benyújtani. A jogi képvise16vel e|iáró fél, valamint a gaz.dálkodó szervezet a keresetlevelet kiárólag
elelrÍronikus úton trttps:/lepapir.qov.hl/ honlapon elérhetö e.Papír szolgáltat.ás (Témacsoport:
kormányhivatali iig5relq üg;rtípus: Népegészségügyi feladatolq Címzetl Dunaújvárosi JáÍási Hivatal)
nyujthatja be.

A végloges batfuazatot a bírósríg aztgyfél kéielmére - azuw érdemi elbírálására lényogosen kí nem
ható eljárrfui szabályszeges kivétetével _ jogsértés rrregállapítása esetén megváltoxatj4 megsemmisíti
vagy hatályon kíviil helyezi, és ha sáikséges, a hatóságot rij elifurás lefolytatására utasítja. Jogsértés
hiríriyában a bíróság a keresetet elutasída- A keresettevél benyujt.ásánaú a döntés hatrítyosulásera
halasztó tratrílya nincso az üsrfiíl azonban a keresetlevélben azonnali jogvédelem keretében kérheti a
halasztó hatály elrendelését.

Fejér Meryei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hívatal Népegészségüryi oszüítya
Üg5lintézés hetye: 2400 Dunaújváros, Szórád Márton út 39.

Telefon: 25 1795-754, 25 1795-7 56, F ax 25/'195-649,

Uryfélfogadás: Hétffi:' ;ü* 6.00; Péntek 8.00-1 2.00,
Hivatali Kapu elérhetöség: ANTSZDUNA" (KRID: 70l220l 13)
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Az azonnali jogvédelem irántÍ kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek
az azonna|i jogvédelem sziikségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat
csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.

A bíróság aközigazptási pert tárryaláson kívül bínílj.a eI, a felek bármelyikének kérelmére azonbim
nírryalást tart. Tárgralás tartását az ügyrél a keresetlevélben kérheti. Ennek elmulasztiísa miatt
igazolrísi kérelemnek nincs helye. A peres eljrár:ás llletékktteles, melyet a bíróság dtintése szerint kell
megfizeffri.

Fejér Megrei Kgrmáqlhivatal DunarljvárosÍ Ján{si Hivatat Népegésxégítgri osztálya
Ügyintézés helye: ?400 Dunaújváros, szórádMárton*lit lg. 

- --

Telofon : 25 1 7 9 5 -7 5 4, 25 / 7 9 5 -7 5 6, F ax: 25 I 7 9 5 - 649,

Ügyfélfogadás : Hét6 :''"ff1! 6'00; Péntek; 8.0 0. 1 2.00'
Hivaali Kapu elérhetőség: ANTSZDUNA, (KND: 7012201|3,

INDoKoLÁs

Az Egészségmegőrzési Központ (székhely 2400 Dunaújváros, Erkel rert z:. intézntver.ető: Kleinné
Némoth Judit, KSH ttitzssám: 15365037) 2020. április l.től osztályomnál írrísban kérelmezte
miíktidési engedély kiadrísát iskola-, és i$.úságorvoslrás (6306) szakma terfueti kötelezettséggel történö
végzésére a 240a Dunaújváros, Vasmű ter 3. szím alatti telephelyre a DSZC Dunafen
Szakgimnrázium és Szakközépiskola tanulóinak ellátrísára'

A kérelem hatóságomhoz}a2a. év 03.05-én érkezett meg, amely a|apján 2a20.03.06.ánközigazgatási
hatósági e!árás indult A kérelmet mogvizsgáltam, és megáilápítottam' hory a kérelmezö a
beadványához nem csatolta az új tetephetyi műktidtisi engedéIy kiadásáért fi'etenaő 30.000 ft
igazgattsi szolgáltatr{si dij megÍizetését igazoló dokumenfum másolatá! az iskola-egészségügyi
ellátríst végzó orvosok kinevezései| nyilatkozatot a minimumfoltételek biztosítrisárót.

Emiatt hiánypótlás és ftiggö hatályú végzés kibocsátására kefiilt sor.

A hiá{'ypótlrísban fe|sorolt dokumentumokat nevezett Szolgáltató hatráridőn belü| pótolta és ermek
megfelelően a rendelkező Észben leírtak elapján döntdttem'

Kérelmének mellékleteként becsatolta az egészségügyi szolgáltatas gyakorlásának áttatánog
foltételeiről, valamint a működési engedélyezési e{iánásról szó|ó i6/2aa:'yli'rs.1Kornrrínyrendelet
8. $-ban felsorolt iratokat.

A szemé$i feltételek megfelelnek ajogszabályban elóírtaknak

Az engedélyezést megelözöen (2020. 03.04-én) tlatóságom helyszíni szemle sorrín megg;röződöt!
hory a szóban forgó helyiség közegeszsésügyi szempontból megfelel ajogszabá$ ebíásoknak' a
tevékenység végzéséhez (FE.02NEol088 9.1 n020.).

A 6012003. ( x. 20.) EszCsM, az egészségü5ri szolgáltatások nyújtísához szíikséges szakmai
nrinimumfeltételekről szóló rendEletben megfogatmazott tárgyi fettételek meglótet hiióságom az
engedély kiadását követően 60 napon belű| a,96D003. (vtr.15.) Korm. rendoleú.$ (1) bekezdésben
fogÍaltaknak megfelelöen helyszíni szeinle sorrín ellenörzí a szolgríltatás te|ephelyén'

A benyújtott iratok, valamint a kérelmező nyilatkozata alapján a határozati Észben foglaltak szerint
döntöttem. Á kérelmezőt az egészségÍiryi szolgáltatók nyilvántartásába felvettem



Hatiírozatom általános közigazgatási rendtartrísról szóló 2016' évi CL t<irvény 4l. $. (1.) bekezdésér1
97. $' (l) bekezdésén és az egészséguwi szolgáltatr{s általrínos feltételeiröI' valamint a miiködesi
engedélyezési eljárásról szó|ó96|2a03.(vtr. l5.) Kormányrendelet l l.$-án alapul.

Az igazzgatási szolgáltaüísi dij az ÁNrsz eryes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegü
szolgáltatásaiért fizptendő diialffól szÍiő 1/2009. (I. 30) EüM. rendeletben foglaltak alapjrín kerü|t
megállapítrísra.

Jelen határozatomat az egérysé$igyi hatósági és igazgatási tevékenységról szotó 1991. évi XI. törvény
6. $ (l) e) ponsában, az Allami Népegésxégüryi és Tisztiorvosi Szolgá|atró| a népegészségiiryi
sakigazgauísi feladatok ellá&fuáról, valamint a győgyszerészeti államigazgat.ási szery t1emte'e'at
szóló 385/2016.Qfi.2.) Kormrányrendelet 4. $ (1) bekezdésg 13.$ (1).bekezdése, illetve az
egészségiigyi szolgáltatás 5lakorlásának általános feltételeiről, valamint a mnkoaesi engedélyezési
e|iárrásról só|ó 96/2a03. (vn.15.) Korm. rendelet 7. $ (l) bekezdésébeq és a (2) tát<ezdes u)
pontjában biÍosítoü hatáskörömben eljrárva adtam ki.

Illetékességemet az Állami Népegészséeugyi és Tisáiorvosi Szolgálrrtról, a népegészsésügyi
szakigazgatrisi feladatok ellátr{sáról, valamint a gyóryszerészeti ái|amígazgatasi szerv tij"totá'e.ot
szóló 385/2016. (XII. 2.) Kornrányrendelet 4. $ (1) bekezdése és 2. sz. melléklete haÍároz-z'ameg.

A jo.gorvoslat lehetőségét az á||ta|ános kozigazgatási rendtartrásról szó|ó 2016. évi CL. törvény
(továbbiakban Án') n4. $ (t) bekezdése alapján biáosítottam, sabályail a köágazgatrísi
perrendartísról szóló ?0|7. évi I. törvény állapítja meg.

Határozatom a közléssel véglegessé válik az Átr. sz. $ (1) bekezdése alapjrán.

e liadmányoási jog ryakorlása a Fejér Meryei Kormanyhivatal vezetőjének a kiadmrányo zásró|
sz6|ő 2/2020. (I. 28.):utasítása alapjrín tört€nt.
Dunaújváios' 2020. március 27.

DÖruÉsru vÉetEcEssÉ VÁLT
&.t,a.c. dn' oa .

Dr. Kovács Péter
hivatalvezető

nevében és megbíásából:

.cgeouli' ch. so.Áur"}li xiclítLo
Dr' Sasvári Ildikó

i oszhályvezető*.CL.-"

Kti4ong 2400 Drmaújváros, Br{cel Kert 23. (e|ektronikusan) 
',/

YéeleEesé vátás után;

2. Nemzeti Egészségbiaosítrfui Alapkezeló' 8000 Székefehérvár, Józsof A. u. 42.(elektronikusan)
3' Iratüir

Fejér Megrei Kormányhivatal l)unaújvárosi Jánási llivatal Népegószségügyi osztrilya
Uryintezés he|ye:2400 Dunaújváros, Szorád Márton út 39.

Telefon: 25 1195-7 54, ZS /795-7 56, F ax: 25/795-649,

Ügyfelfogad'ás: Hétfb: 
-'"rfi.1 

6.00; Péntek: 8.00- 1 2.00,
Hivatali Kapu elérhetőség: ANTSZDUNÁ'' (KRID: 70 l 2201 l 3)
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Az eredeti papíralapú dokumentummal eglező!

Ezen lap nem része az eredeti-iratna\ kÍzárólag a jogszabályi
megfelelőséghez szü ks ége.s zá rad ékotás megjelenítését szol gálja.

Az elektronikus hiteles másolatot készítette: Ít,,rh!t, .ilielk
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