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Tisztelt Képviselő-testület!  
 
 
A 2009. január 1-jén lépett hatályba a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról 
szóló 2008. évi CV. törvény melynek vonatkozó rendelkezései alapján a Csepeli 
Egészségügyi Szolgálatnál szükségessé vált az intézmény alapító okiratának korrekciója.
 

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Csepeli Egészségügyi 
Szolgálat alapító okiratának módosítását és az egységes szerkezetű alapító okiratait fogadja el. 
 
 
Budapest, 2009. április 22. 
 
       Horváth Gyula 
        alpolgármester 
 
 
Határozati javaslat 
 
 

1.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Csepeli Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának a költségvetési szervek jogállásáról és 
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény vonatkozó rendelkezései alapján történt 
módosításáról szóló okiratot jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert az okirat 
aláírására. 

 
Határidő: elfogadásra:    azonnal 

végrehajtásra:    2009. június 9. 

Felelős: végrehajtásért:    Tóth Mihály polgármester 
  végrehajtás előkészítéséért:  Lombos Antal ágazatvezető 
  MÁK-ba juttatásért:   Halmos Istvánné ágazatvezető 
 
 

A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazat 
szükséges. 
 
 

2.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Csepeli Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának 2009. július 1-i állapot szerinti 
egységes szerkezetű szövegét elfogadja és felhatalmazza a polgármestert az okirat 
aláírására. 

 
Határidő: elfogadásra:    azonnal 

végrehajtásra:    2009. június 9. 

Felelős: végrehajtásért:    Tóth Mihály polgármester 
  végrehajtás előkészítéséért:  Lombos Antal ágazatvezető 
  MÁK-ba juttatásért:   Halmos Istvánné ágazatvezető 
 
 

A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazat 
szükséges. 
 



 
3.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Csepeli Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának 2010. január 1-i állapot szerinti 
egységes szerkezetű szövegét elfogadja és felhatalmazza a polgármestert az okirat 
aláírására. 

 
Határidő: elfogadásra:    azonnal 

végrehajtásra:    2009. június 9. 

Felelős: végrehajtásért:    Tóth Mihály polgármester 
  végrehajtás előkészítéséért:  Lombos Antal ágazatvezető 
  MÁK-ba juttatásért:   Halmos Istvánné ágazatvezető 

 
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazat 
szükséges. 
 



1. sz. melléklet 
 

 
BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA  

CSEPELI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT  
(1212 Budapest, Áruház tér 8.)  

 
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK 

MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 
Budapest XXI., Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az Államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88. §-ának (1) bekezdésében és az egészségügyről szóló 1997. 
évi CLIV. törvény 152. §-ában foglaltak alapján kiállított, és legutóbb a 175/2008.(III.20.) Kt. 
határozattal módosított alapító okiratát a 2008. évi CV. törvény vonatkozó rendelkezései 
alapján az alábbiak szerint módosítja: 

 
2009. július 1-i hatállyal az Alapító Okiratból az alábbi szövegrész törlésre 

kerül: 
 
„Alapvető szakfeladata: járóbetegek szakorvosi ellátása-gondozása; 85127-5” 
 
2009. július 1-i hatállyal az Alapító Okirat az alábbi tartalmi elemekkel 
egészül ki:
 
Jogszabályban meghatározott közfeladata: közszolgáltató közintézet 
 
Kiegészítő tevékenysége: az SZMSZ-ben meghatározottak szerint 
 
Kisegítő tevékenysége: - 
 
Vállalkozási tevékenysége: -  
 
2009. július 1-től a az ellátott szakfeladatok jegyzéke a következő szakfeladattal bővül: 
 

Szakfeladatok száma Szakfeladatok megnevezése 
751779 Szakmai tevékenységet irányító és kisegítő szolgáltatás 

 
Típus szerinti besorolás: 

A tevékenység jellege alapján: közszolgáltató 

Közszolgáltató szerv fajtája: közintézet 

Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv, szakmai célú költségvetési kerettel rendelkezik, amelyek felett 
kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és felelősséggel bír. 

 
Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglakoztatási jogviszony megjelölése:  
Közalkalmazottakat határozatlan idejű kinevezéssel, vagy határozott időre szóló kinevezéssel 
foglalkoztathat. Alapesetben a foglalkoztatási jogviszony közalkalmazotti, melyre a 
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény vonatkozik. Egyes 
foglalkoztatottjainak jogviszonya: munkavállaló, melyre a Munka Törvénykönyvéről szóló 
1992. évi XXII. törvény vonatkozik. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony (pl. 
megbízási jogviszony esetén) esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 
az irányadó. 
 
Jogi személyiségű szervezeti egység adatai: Nincs jogi személyiségű szervezeti egysége 



 
2009. július 1-i hatállyal az alapító okirat az alábbiak szerint módosul: 
 
A „Fenntartó és a felügyeleti szerv neve, címe” szövegrész helyébe az „Irányító, fenntartó és 
felügyeleti szerv neve, címe” szövegrész kerül az alábbiak szerint: 
 

Irányító, fenntartó és felügyeleti szervének neve, székhelye: 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 

    Képviselő-testülete 
1211 Budapest, Szent Imre tér 10.  

 
A „Fő tevékenysége és szakágazati besorolása: általános járóbeteg ellátás; 8621” szövegrész 
helyébe az alábbi szövegrész kerül: 

Alaptevékenység szakágazati besorolása: általános járóbeteg-ellátás; 8621 
 
Az „Intézmény vezetőjének megbízása” szövegrész és az azt követő bekezdés helyébe az 
alábbi szövegrész lép: 

Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: A közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben foglaltak szerint az intézmény 
vezetőjét Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete nyilvános 
pályázati eljárás útján bízza meg. 

 
A „Feladatellátást szolgáló vagyon feletti rendelkezés joga” szövegrész és az azt követő 
bekezdés helyébe az alábbi szövegrész lép: 
 

A feladatellátást szolgáló vagyon:  
Szakmai feladatai ellátáshoz rendelkezik a vagyonleltára szerint nyilvántartott ingó 
vagyonnal, és a Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata tulajdonát képező az 
intézmény használatába adott ingatlan vagyonnal. 
 
A vagyon feletti rendelkezés joga: 
Gazdálkodási szempontból önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. Az 
előirányzatok feletti jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező 
költségvetési szerv. A vagyon feletti rendelkezés jogát a Budapest XXI. kerület Csepel 
Önkormányzata Képviselő-testülete mindenkor hatályos vagyonrendeletében foglaltak 
szerint gyakorolja. Tulajdonos az önkormányzat, a vagyon használatával és 
hasznosításával kapcsolatos feladatokat az intézmény, mint jogutód intézmény látja el. 
Felel a jogelőd kötelezettségeiért és megilletik a jogelőd követelései. A rendelkezésre 
álló vagyontárgyakat munkájához szabadon használhatja. Az épület helyiségeit bérbe 
adhatja, amennyiben az alaptevékenységet nem akadályozza. A rendelkezésére álló 
vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetve biztosítékként felhasználni. Vállalkozási 
tevékenységet nem folytat. 

 
2010. január 1-től hatállyal az Alapító okirat az alábbiak szerint módosul 

Az „Intézmény ellátási körébe tartozó szakfeladatok jegyzéke” szövegrész és az azt követő 
táblázat helyébe az alábbi szövegrész és táblázat lép: 
 

2010. január 1-től hatályos Alaptevékenységként ellátott szakfeladatok jegyzéke 
 

Megnevezés Száma 
Építményüzemeltetés 8110001 
Egyéb épület-, ipari takarítás 8122001 
Összetett adminisztratív szolgáltatás 8211001 
Egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység 8290001 
Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával 8414011 



összefüggő szolgáltatások 
Önkormányzatok, v.t.k.t. elszámolásai 8419011 
Házi orvosi alapellátás 8621011 
Háziorvosi ügyeleti ellátás 8621021 
Járóbetegek gyógyító szakellátása 8622111 
Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 8622121 
Járóbetegek gyógyító gondozása 8622131 
Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 8622311 
Egyéb,máshová nem sorolt járóbeteg – ellátás 8622401 
Fogorvosi alapellátás 8623011 
Fogorvosi szakellátás 8623031 
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 8693011 
Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 8690321 
Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás 8690411 
Ifjúság-egészségügyi gondozása 8690421 
 

Intézményhez tartozó önállóan működő intézménynél a Csepeli Szociális Szolgálatnál 
2010. január 1-től hatályos alaptevékenységként ellátott szakfeladatok jegyzéke 

 

Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával 
összefüggő szolgáltatások 

8414011 

Időskorúak átmeneti ellátása 8730121 
Helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása 8790171 
Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása 8790181 
Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása 8790191 
Idősek nappali ellátása 8810111 
Fogyatékossággal élők nappali ellátása 8810131 
Idősek, fogyatékossággal élők egyéb szociális ellátások, 
bentlakás nélkül 

8810901 

Gyermekjóléti Szolgáltatás 8892011 
Kórházi szociális munka 8892021 
Utcai lakótelepi szociális munka 8892031 
Kapcsolattartási ügyelet 8892041 
Szociális étkeztetés 8899211 
Házi segítségnyújtás 8899221 
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 8899231 
Családsegítés 8899241 
Támogató Szolgáltatás 8899251 
Közösségi Szolgáltatások 8899261 
 
Budapest, 2009. május 14. 
 
 

Tóth Mihály 
polgármester 

 
 
Záradék: A Csepeli Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosítását a Budapest, XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a …./2009. (V.14.) Kt. számú 
határozatával hagyta jóvá.  
 
 

Dr. Szeles Gábor 
jegyző 



2. sz. melléklet 
 
 

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA  
CSEPELI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT  

(1212 Budapest, Áruház tér 8.)  
 
 

ALAPÍTÓ OKIRATA 
(egységes szerkezetben a 2009. július 1-i állapot szerint) 

 
 

Budapest XXI., Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 1993.január 01-i hatállyal 
alapította az Egészségügyi Irodát, amely 1999. október 19-től Csepeli Egészségügyi Szolgálat 
néven működik.  
 
Budapest XXI., Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az Államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88. §-ának (1) bekezdésében és az egészségügyről szóló 1997. 
évi CLIV. törvény 152. §-ában foglaltak alapján a Csepeli Egészségügyi Szolgálat módosított 
alapító okiratának hatályos szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint határozza meg. 
 
 
Költségvetési szerv megnevezése: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata  

Csepeli Egészségügyi Szolgálat  
 

Rövidített megnevezése:  Csepeli Egészségügyi Szolgálat  
 
Székhelye:     1212 Budapest, Áruház tér 8. 
 
Alapító neve, címe:    Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata  

1211 Budapest, Szent Imre tér 10.  
 
Jogszabályban meghatározott közfeladata: közszolgáltató közintézet 

 
Intézmény típusa:    egészségügyi szolgáltató intézmény 
 
1Jogszabályban meghatározott közfeladata: közszolgáltató közintézet 
 
Alaptevékenysége: Budapest XXI. Kerület Csepel közigazgatási területén az egészségügyi 
alapellátás és a kerületi önkormányzat által működtetett járóbeteg szakellátás feladatainak 
biztosítása, az önkormányzat ellátási feladatkörébe tartozó egészségügyi szolgáltatások 
koordinálása, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekvédelmi 
alapellátások és szakellátások intézményei vonatkozásában a meghatározott pénzügyi-
gazdasági feladatok ellátása. 
 
1Kiegészítő tevékenysége: az SZMSZ-ben meghatározottak szerint 
 
1Kisegítő tevékenysége: - 
 
1Vállalkozási tevékenysége: -  
 
 
2Alaptevékenység szakágazati besorolása: általános járóbeteg-ellátás; 8621 

                                                 
1 Beiktatta a …../2009.(V.14.) Kt. sz. határozat (hatályos 2009. július 1. napjától) 
2 Módosította a …../2009. (V.14.) Kt. sz. határozat (hatályos 2009. július 1. napjától) 



 
 

Ellátott szakfeladatok jegyzéke 
 

Szakfeladatok száma Szakfeladatok megnevezése 
851219 Háziorvosi szolgálat 
851231 Kiegészítő alapellátási szolgáltatások 
851242 Járóbetegek gondozóintézeti gondozása 
851253 Foglalkozás-egészségügyi ellátás 
851275 Járóbetegek szakorvosi ellátása 
851286 Fogorvosi szolgálat 
851297 Védőnői szolgálat 
851912 Anya, gyermek-, és csecsemővédelem 
751958 A költségvetési szervek által végzett egyéb kiegészítő 

tevékenységek 
751922 Önkormányzatok elszámolásai 
1751779 Szakmai tevékenységet irányító és kisegítő szolgáltatás 
853181 Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások 
853233 Házi segítségnyújtás 
853244 Családsegítés 
853255 Szociális étkeztetés 
853266 Nappali szociális ellátás 
853288 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás 

 
 

Működési köre, területe  Budapest XXI. Kerület Csepel 
közigazgatási területe  

 
2Irányító, fenntartó és felügyeleti szervének neve, székhelye: 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
    Képviselő-testülete 

1211 Budapest, Szent Imre tér 10.  
 
Az intézmény jogállása: önálló jogi személy 
 
1Típus szerinti besorolás: 

A tevékenység jellege alapján: közszolgáltató 

Közszolgáltató szerv fajtája: közintézet 

Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv, szakmai célú költségvetési kerettel rendelkezik, amelyek felett 
kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és felelősséggel bír. 

 
Tulajdonos az önkormányzat, a vagyon használatával és hasznosításával kapcsolatos 
feladatokat az intézmény látja el. Az épület helyiségeit bérbe adhatja, amennyiben az 
alaptevékenységet nem akadályozza. A rendelkezésére álló vagyont nem jogosult 
elidegeníteni, illetve biztosítékként felhasználni. Vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
2Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: A közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvényben foglaltak szerint az intézmény vezetőjét Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete nyilvános pályázati eljárás útján bízza 
meg. 
 

                                                 
 



 
 
1Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglakoztatási jogviszony megjelölése:  
Közalkalmazottakat határozatlan idejű kinevezéssel, vagy határozott időre szóló kinevezéssel 
foglalkoztathat. Alapesetben a foglalkoztatási jogviszony közalkalmazotti, melyre a 
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény vonatkozik. Egyes 
foglalkoztatottjainak jogviszonya: munkavállaló, melyre a Munka Törvénykönyvéről szóló 
1992. évi XXII. törvény vonatkozik. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony (pl. 
megbízási jogviszony) esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény az 
irányadó. 
 
Telephelyei:  orvosi rendelő      XXI., Áruház tér 8. 
   orvosi rendelő      XXI., Áruház tér 6. 
   orvosi rendelő      XXI., Táncsics Mihály u. 4. 
   orvosi rendelő      XXI., Vénusz u. 2. 
   orvosi rendelő      XXI., Vénusz u. 13. 
   orvosi rendelő      XXI., Szabadság u. 19. 
   orvosi rendelő      XXI., Szabadság u. 21. 
   orvosi rendelő      XXI., Csikó sétány 9. 
   orvosi rendelő      XXI., Szent István út 217-219. 
   orvosi rendelő      XXI., Szent István út 234. 
   orvosi rendelő      XXI., Kiss János altb. u. 30. 
   orvosi rendelő      XXI., Széchenyi u. 88. 
   orvosi rendelő      XXI., Kossuth L. u. 95. 
                                   orvosi rendelő      XXI., Kiss János altb. 54. 
             védőnői szolgálat XXI., Kossuth L. u. 99. 
 
1Jogi személyiségű szervezeti egység adatai: Nincs jogi személyiségű szervezeti egysége 
 
2A feladatellátást szolgáló vagyon:  
Szakmai feladatai ellátáshoz rendelkezik a vagyonleltára szerint nyilvántartott ingó 
vagyonnal, és a Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata tulajdonát képező az 
intézmény használatába adott ingatlan vagyonnal. 
 
2A vagyon feletti rendelkezés joga: 
Gazdálkodási szempontból önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. Az 
előirányzatok feletti jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező költségvetési 
szerv. A vagyon feletti rendelkezés jogát a Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata 
Képviselő-testülete mindenkor hatályos vagyonrendeletében foglaltak szerint gyakorolja. 
Tulajdonos az önkormányzat, a vagyon használatával és hasznosításával kapcsolatos 
feladatokat az intézmény, mint jogutód intézmény látja el. Felel a jogelőd kötelezettségeiért és 
megilletik a jogelőd követelései. A rendelkezésre álló vagyontárgyakat munkájához szabadon 
használhatja. Az épület helyiségeit bérbe adhatja, amennyiben az alaptevékenységet nem 
akadályozza. A rendelkezésére álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetve biztosítékként 
felhasználni. Vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
 
Az intézmény pénzforgalmi jelzőszáma:  OTP Bank Rt. 
       11784009-15521127 
 
Az intézmény adószáma:    15521127-2-43 
 
 
Az intézmény területi statisztikai számjele:  0113189 
 
 



Az intézmény egységes statisztikai számjele: 15521127-8621-322-01 
 
 
Az intézmény társadalombiztosítási 
törzsszáma:      1552112799 
 
 
Az intézmény hosszú- és körbélyegzőjének hivatalos szövege: 
 
 
 - hosszú: Budapest XXI., Kerület Csepel Önkormányzata 
   Csepeli Egészségügyi Szolgálat 
   1212 Budapest, Áruház tér 8. 
 
 - kör:  Budapest XXI., Kerület Csepel Önkormányzata 
   Csepeli Egészségügyi Szolgálat 

 
A Csepeli Egészségügyi Szolgálathoz rendelt, önállóan működő költségvetési szervek: 
 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
  Csepeli Szociális Szolgálat 
  1211. Budapest, Kiss János altb. u. 54. 

 
 
Budapest, 2009. május 14. 
 
 
 

Tóth Mihály 
polgármester 

 
 
Záradék: A Csepeli Egészségügyi Szolgálat alapító okiratát a Budapest XXI. kerület Csepel 
Önkormányzata Képviselő-testülete a …../2009. (V.14.) Kt. számú határozatával 2009. július 
1-i hatállyal hagyta jóvá. 
 
 
 

Dr. Szeles Gábor 
jegyző 

 



3. sz. melléklet 
 
 

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA  
CSEPELI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT  

(1212 Budapest, Áruház tér 8.)  
 
 

ALAPÍTÓ OKIRATA 
(egységes szerkezetben a 2010. január 1-i állapot szerint) 

 
 

Budapest XXI., Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 1993.január 01-i hatállyal 
alapította az Egészségügyi Irodát, amely 1999. október 19-től Csepeli Egészségügyi Szolgálat 
néven működik.  
 
Budapest XXI., Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az Államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88. §-ának (1) bekezdésében és az egészségügyről szóló 1997. 
évi CLIV. törvény 152. §-ában foglaltak alapján a Csepeli Egészségügyi Szolgálat módosított 
alapító okiratának hatályos szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint határozza meg. 
 
 
Költségvetési szerv megnevezése: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata  

Csepeli Egészségügyi Szolgálat  
 

Rövidített megnevezése:  Csepeli Egészségügyi Szolgálat  
 
Székhelye:     1212 Budapest, Áruház tér 8. 
 
Alapító neve, címe:    Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata  

1211 Budapest, Szent Imre tér 10.  
 
Jogszabályban meghatározott közfeladata: közszolgáltató közintézet 

 
Intézmény típusa:    egészségügyi szolgáltató intézmény 
 
1Jogszabályban meghatározott közfeladata: közszolgáltató közintézet 
 
Alaptevékenysége: Budapest XXI. Kerület Csepel közigazgatási területén az egészségügyi 
alapellátás és a kerületi önkormányzat által működtetett járóbeteg szakellátás feladatainak 
biztosítása, az önkormányzat ellátási feladatkörébe tartozó egészségügyi szolgáltatások 
koordinálása, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekvédelmi 
alapellátások és szakellátások intézményei vonatkozásában a meghatározott pénzügyi-
gazdasági feladatok ellátása. 
 
1Kiegészítő tevékenysége: az SZMSZ-ben meghatározottak szerint 
 
1Kisegítő tevékenysége: - 
 
1Vállalkozási tevékenysége: -  
 
2Alaptevékenység szakágazati besorolása: általános járóbeteg-ellátás; 8621 

 

                                                 
1 Beiktatta a …../2009.(V.14.) Kt. sz. határozat (hatályos 2009. július 1. napjától) 
2 Módosította a …../2009. (V.14.) Kt. sz. határozat (hatályos 2009. július 1. napjától) 



 
 

3Alaptevékenységként ellátott szakfeladatok jegyzéke 
 

Megnevezés Száma 
Építményüzemeltetés 8110001 
Egyéb épület-, ipari takarítás 8122001 
Összetett adminisztratív szolgáltatás 8211001 
Egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység 8290001 
Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával 
összefüggő szolgáltatások 

8414011 

Önkormányzatok, v.t.k.t. elszámolásai 8419011 
Házi orvosi alapellátás 8621011 
Háziorvosi ügyeleti ellátás 8621021 
Járóbetegek gyógyító szakellátása 8622111 
Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 8622121 
Járóbetegek gyógyító gondozása 8622131 
Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 8622311 
Egyéb,máshová nem sorolt járóbeteg – ellátás 8622401 
Fogorvosi alapellátás 8623011 
Fogorvosi szakellátás 8623031 
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 8693011 
Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 8690321 
Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás 8690411 
Ifjúság-egészségügyi gondozása 8690421 
 
 

3Intézményhez tartozó önállóan működő intézménynél a Csepeli Szociális Szolgálatnál 
alaptevékenységként ellátott szakfeladatok jegyzéke 

 

Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával 
összefüggő szolgáltatások 

8414011 

Időskorúak átmeneti ellátása 8730121 
Helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása 8790171 
Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása 8790181 
Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása 8790191 
Idősek nappali ellátása 8810111 
Fogyatékossággal élők nappali ellátása 8810131 
Idősek, fogyatékossággal élők egyéb szociális ellátások, 
bentlakás nélkül 

8810901 

Gyermekjóléti Szolgáltatás 8892011 
Kórházi szociális munka 8892021 
Utcai lakótelepi szociális munka 8892031 
Kapcsolattartási ügyelet 8892041 
Szociális étkeztetés 8899211 
Házi segítségnyújtás 8899221 
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 8899231 
Családsegítés 8899241 
Támogató Szolgáltatás 8899251 
Közösségi Szolgáltatások 8899261 
 
 
 
 
                                                 
3 Beiktatta a …../2009.(V.14.) Kt. sz. határozat (hatályos 2010. január 1. napjától) 



 
 
Működési köre, területe  Budapest XXI. Kerület Csepel 

közigazgatási területe  
 
 
2Irányító, fenntartó és felügyeleti szervének neve, székhelye: 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
    Képviselő-testülete 

1211 Budapest, Szent Imre tér 10.  
 
 
Az intézmény jogállása: önálló jogi személy 
 
 
1Típus szerinti besorolás: 

A tevékenység jellege alapján: közszolgáltató 

Közszolgáltató szerv fajtája: közintézet 

Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv, szakmai célú költségvetési kerettel rendelkezik, amelyek felett 
kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és felelősséggel bír. 

 
Tulajdonos az önkormányzat, a vagyon használatával és hasznosításával kapcsolatos 
feladatokat az intézmény látja el. Az épület helyiségeit bérbe adhatja, amennyiben az 
alaptevékenységet nem akadályozza. A rendelkezésére álló vagyont nem jogosult 
elidegeníteni, illetve biztosítékként felhasználni. Vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
 
2Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: A közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvényben foglaltak szerint az intézmény vezetőjét Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete nyilvános pályázati eljárás útján bízza 
meg. 
 
 
1Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglakoztatási jogviszony megjelölése:  
Közalkalmazottakat határozatlan idejű kinevezéssel, vagy határozott időre szóló kinevezéssel 
foglalkoztathat. Alapesetben a foglalkoztatási jogviszony közalkalmazotti, melyre a 
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény vonatkozik. Egyes 
foglalkoztatottjainak jogviszonya: munkavállaló, melyre a Munka Törvénykönyvéről szóló 
1992. évi XXII. törvény vonatkozik. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony (pl. 
megbízási jogviszony) esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény az 
irányadó. 
 
 
Telephelyei:  orvosi rendelő      XXI., Áruház tér 8. 
   orvosi rendelő      XXI., Áruház tér 6. 
   orvosi rendelő      XXI., Táncsics Mihály u. 4. 
   orvosi rendelő      XXI., Vénusz u. 2. 
   orvosi rendelő      XXI., Vénusz u. 13. 
   orvosi rendelő      XXI., Szabadság u. 19. 
   orvosi rendelő      XXI., Szabadság u. 21. 
   orvosi rendelő      XXI., Csikó sétány 9. 
   orvosi rendelő      XXI., Szent István út 217-219. 
                                                 
 



   orvosi rendelő      XXI., Szent István út 234. 
   orvosi rendelő      XXI., Kiss János altb. u. 30. 
   orvosi rendelő      XXI., Széchenyi u. 88. 
   orvosi rendelő      XXI., Kossuth L. u. 95. 
                                   orvosi rendelő      XXI., Kiss János altb. 54. 
             védőnői szolgálat XXI., Kossuth L. u. 99. 
 
 
 

1Jogi személyiségű szervezeti egység adatai: Nincs jogi személyiségű szervezeti egysége 
 
 
2A feladatellátást szolgáló vagyon:  
Szakmai feladatai ellátáshoz rendelkezik a vagyonleltára szerint nyilvántartott ingó 
vagyonnal, és a Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata tulajdonát képező az 
intézmény használatába adott ingatlan vagyonnal. 
 
 
2A vagyon feletti rendelkezés joga: 
Gazdálkodási szempontból önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. Az 
előirányzatok feletti jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező költségvetési 
szerv. A vagyon feletti rendelkezés jogát a Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata 
Képviselő-testülete mindenkor hatályos vagyonrendeletében foglaltak szerint gyakorolja. 
Tulajdonos az önkormányzat, a vagyon használatával és hasznosításával kapcsolatos 
feladatokat az intézmény, mint jogutód intézmény látja el. Felel a jogelőd kötelezettségeiért és 
megilletik a jogelőd követelései. A rendelkezésre álló vagyontárgyakat munkájához szabadon 
használhatja. Az épület helyiségeit bérbe adhatja, amennyiben az alaptevékenységet nem 
akadályozza. A rendelkezésére álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetve biztosítékként 
felhasználni. Vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
 
Az intézmény pénzforgalmi jelzőszáma:  OTP Bank Rt. 
       11784009-15521127 
 
Az intézmény adószáma:    15521127-2-43 
 
 
Az intézmény területi statisztikai számjele:  0113189 
 
 
Az intézmény egységes statisztikai számjele: 15521127-8621-322-01 
 
 
Az intézmény társadalombiztosítási 
törzsszáma:      1552112799 
 
 
Az intézmény hosszú- és körbélyegzőjének hivatalos szövege: 
 
 
 - hosszú: Budapest XXI., Kerület Csepel Önkormányzata 
   Csepeli Egészségügyi Szolgálat 
   1212 Budapest, Áruház tér 8. 
 
 - kör:  Budapest XXI., Kerület Csepel Önkormányzata 
   Csepeli Egészségügyi Szolgálat 



 
 
 

A Csepeli Egészségügyi Szolgálathoz rendelt, önállóan működő költségvetési szervek: 
 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
  Csepeli Szociális Szolgálat 
  1211. Budapest, Kiss János altb. u. 54. 

 
 
Budapest, 2009. május 14. 
 
 
 

Tóth Mihály 
polgármester 

 
 
Záradék: A Csepeli Egészségügyi Szolgálat alapító okiratát a Budapest XXI. kerület Csepel 
Önkormányzata Képviselő-testülete a …../2009. (V.14.) Kt. számú határozatával 2010. január 
1-i hatállyal hagyta jóvá. 
 
 
 

Dr. Szeles Gábor 
jegyző 

 



M e l l é k l e t  
 
 

a „Javaslat a Csepeli Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosítására és az egységes 
szerkezetű alapító okirat elfogadására” című előterjesztéshez. 
 
Előterjesztés egyeztetve: 
 Halmos Istvánné  Városgazdálkodási Ágazat ágazatvezetővel 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatosan megfogalmazott vélemény, javaslat, észrevétel: 
 
 

A feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója – résznél javasolom a kiadott minta szerint 
fogalmazni. 
 
A vagyon feletti rendelkezési jogosultságnál nem írjuk bele a vagyonrendelet számát, 
helyette, a hatályos vagyonrendelet kifejezés szerepeljen. 
 
Beszéltünk az egyeztetésen, hogy az új szakfeladatok számához 1-est kell írni, ha 
alapfeladat, ezek mindegyik alapító okiratnál lemaradtak. Feltétlenül ki kell egészíteni. Pl. 
8110001. 

 
 
Budapest, 2009. április 28. 
 
 
         Halmos Istvánné sk. 
             ágazatvezető 
 

 
 
 
Az ágazatvezető asszony által megfogalmazott észrevételekre tekintettel az alapító okiratokat 
módosítottuk. 
 
 
 
Budapest, 2009. április 30. 
 
        Lombos Antal sk. 
          ágazatvezető 
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