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Dunaharaszti Város Önkormányzata

DUNAHARASZTI
TERÜLETI GONDOZÁSI
KÖZPONT
ALAPÍTÓ OKIRATA

Okirat száma: 2-653453/2016

Alapító Okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Dunaharaszti
Területi Gondozási Központ alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1.

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

1.1.) A költségvetési szerv megnevezése:

Dunaharaszti Területi Gondozási Központ

1.2.) A költségvetési szerv
1.2.1.) székhelye: 2330 Dunaharaszti, Batthyány u. 2.
1.2.2.) telephelyei:
Telephely megnevezése
Telephely címe
1.
Tálalókonyha
2330 Dunaharaszti, Földvári László u. 15.
2.
Tálalókonyha
2330 Dunaharaszti, Eötvös u. 52.
3.
Tálalókonyha
2330 Dunaharaszti, Egry József u. 6.
4.
Tálalókonyha
2330 Dunaharaszti, Baktay tér 1.
5.
Tálalókonyha
2330 Dunaharaszti, Rákóczi u. 28.
6.
Tálalókonyha
2330 Dunaharaszti, Fő út 268.
7.
Védőnői Szolgálat
2330 Dunaharaszti, Dózsa György út 24.
8.
Védőnői Szolgálat
2330 Dunaharaszti, Dózsa György út 26.
9.
Háziorvosi Rendelő
2330 Dunaharaszti, Damjanich u. 32.
10. Gyermekorvosi Rendelő
2330 Dunaharaszti, Fő út 35.

2.

A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő
rendelkezések

2.1.) A költségvetési szerv alapításának dátuma:

1975. január 1.

2.2.) A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1.) megnevezése: Dunaharaszti Város Önkormányzata
2.2.2.) székhelye: 2330 Dunaharaszti, Fő út 152.
2.3.) A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének:

1.

Megnevezése
Dunaharaszti Humán Szolgáltató Intézmény

Székhelye
2330 Dunaharaszti, Baktay tér 1.

3.

A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1.) A költségvetési szerv irányító szervének:
3.1.1.) megnevezése: Dunaharaszti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
3.1.2.) székhelye: 2330 Dunaharaszti, Fő út 152.
3.2.) A költségvetési szerv fenntartójának:
3.3.1.) megnevezése: Dunaharaszti Város Önkormányzata
3.3.2.) székhelye: 2330 Dunaharaszti, Fő út 152.

4.

A költségvetési szerv tevékenysége

4.1.) A költségvetési szerv közfeladata:
A költségvetési szerv gondoskodik a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény 65/F. §-a szerinti idősek nappali ellátásáról, 63. §-a szerinti házi
segítségnyújtásról, kiegészítve a 65. § szerinti jelzőrendszeres házi segítségnyújtással és a 62. §a szerinti szociális étkeztetésről.
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § szerint az egészségügyi alapellátás
körében gondoskodik az alapellátáshoz kapcsolódó kötelező és önként vállalt egészségügyi,
háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás működési feltételeinek biztosításáról, a város
egészségügyi intézményeinek üzemeltetéséről, a védőnői ellátásról, az iskola-egészségügyi
ellátásról, a fizikoterápiás szolgáltatásról és a vérmintavételi helyről.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 41. §-a szerint
gondoskodik a gyermekétkeztetésről.
4.2.) A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

1.

Szakágazat száma
841117

Szakágazat megnevezése
Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő
szolgálatai

4.3.) A költségvetési szerv alaptevékenysége:
4.3.1.) Háziorvosi- és Gyermekorvosi rendelő épületének fenntartásával, üzemeltetésével
biztosítja a beteg vizsgálatával, egészségi állapotának észlelésével és ellenőrzésével, rendszeres,
alkalomszerű és azonnali sürgősségi beavatkozások elvégzésével, gyógyszer és gyógyászati
segédeszköz rendelésével, valamint járóbeteg-szakellátásba vagy fekvőbeteg-gyógyintézetbe
történő beutalásával összefüggő feladatok ellátását.
4.3.2.) A szakorvos által végzett alkalomszerű egészségügyi ellátással, fekvőbeteg-ellátást nem
igénylő krónikus betegség esetén a folyamatos szakorvosi gondozással, valamint a speciális
diagnosztikai és terápiás hátteret igénylő szakellátásokkal összefüggő feladatok ellátásának
biztosítása.
4.3.3.) Az önállóan, nem más funkció keretében végzett klinikai laboratóriumi, kórbonctani és
kórszövettani, mikrobiológiai vizsgálatokkal összefüggő feladatok ellátása.
4.3.4.) Az orvosi, szakorvosi, háziorvosi tevékenységen kívüli, jogilag engedélyezett humánegészségügyi tevékenységként végzett fizikoterápiás szolgáltatásokkal összefüggő feladatok
ellátása.
4.3.5.) A gyermekvállalás optimális körülményeinek elősegítése céljából az anya fogamzás előtti
gondozásával, a genetikai tanácsadással, a termékenységi ciklus alatti gondozással, a
családtervezési ismeretek és a fogamzásgátló módszerek megismertetésével, valamint a nők
fokozott védelméhez szükséges összetett megelőzési tevékenységgel, egészségvédelemmel,
valamint az anya és a 0-3 éves gyermek védőnői gondozásával összefüggő feladatok ellátása.

4.3.6.) Az iskola-egészségügyi ellátással, a védőnői gondozásával, a 3-18 éves korú gyermekek
egyéb ifjúság-egészségügyi gondozásával összefüggő feladatok ellátása.
4.3.7.) Az óvodai ellátottak és a köznevelési intézményben tanuló ellátottak részére étkezés
biztosítása.
4.3.8.) A köznevelési intézményben a pedagógusok és más munkavállalók részére étkezés
biztosítása.
4.3.9.) A saját otthonukban élő, idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló,
önmagukról való gondoskodásra részben képes személyek intézményi napközbeni ellátásával
összefüggő feladatok ellátása.
4.3.10.) A koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai vagy szenvedélybetegségük,
hajléktalanságuk miatt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel
étkezés biztosítására nem képes személyeknek nyújtott legalább napi egyszeri meleg
étkezésével összefüggő feladatok ellátása.
4.3.11.) A legfeljebb napi 4 órás gondozási igényű személy részére nyújtott, alapvető gondozási,
ápolási feladatokat, önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás
körülményeinek megtartásában való közreműködést, a vészhelyzetek kialakulásának
megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást magában foglaló házi
segítségnyújtással összefüggő feladatok ellátása.
4.3.12.) A saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló,
segélyhívó készülék megfelelő használatára képes személyek részére az önálló életvitel
fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátással összefüggő
feladatok ellátása.
4.4.) A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Kormányzati funkciószám
072111
072210
072420
072450
074031
074032
096015
096025
102031
107051
107052
107053

Kormányzati funkció megnevezése
Háziorvosi alapellátás
Járóbetegek gyógyító szakellátása
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
Fizikoterápiás szolgáltatás
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
Ifjúság-egészségügyi gondozás
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
Idősek nappali ellátása
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

4.5.) A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:

5.

Dunaharaszti
Város
közigazgatási területe

A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1.) A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
Az intézmény vezetőjét az alapítói jogokkal felruházott irányító szerv (képviselő-testület) – a
közalkalmazottakról szóló, többször módosított 1992. évi XXXIII. törvény és annak szociális
ágazatra vonatkozó végrehajtási utasítása figyelembevételével – közalkalmazotti jogviszony
keretein belül, pályázat útján, öt év határozott időtartamra nevezi ki, az egyéb munkáltatói jogokat
a polgármester gyakorolja.

5.2.) A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

1.
2.

Foglalkoztatási jogviszony
közalkalmazotti jogviszony
munkaviszony

Jogviszonyt szabályozó jogszabály
1992. XXXIII. törvény (Kjt.) a közalkalmazottak jogállásáról
2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről ( Mt.)

6. Záró rendelkezés

Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő
bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. augusztus 8.
napján kelt alapító okiratát visszavonom.

Dunaharaszti, 2016. október 25.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a
Dunaharaszti
Területi
Gondozási
Központ
2016.
október
25.
napján
kelt,
……………………………………………………………………… napjától alkalmazandó MOD-2-653453/2016
okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt:

P.H.

Magyar Államkincstár

