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Tisztelt Képviselőtestület!

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020, évi C. törvény (a továbbiakban: Eszjtv.),

uaÁint Áuii uégreúaltási rénd elele, az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók
jogviszonyával ka=pcsoiatos egyes kérdésekről szóló 53012020. (XI.28,) Korm. rendelet

i"id"lk""er"i szerint az önkormányzati fenntanású egészségügyi szolgáltató az Eszjtv, hatálya

aIá 1Írrtozó egészségügyi szolgáltatóvá alaku}, át 2O2L január 1. napjától,

Az Eszjtv, harálya alátartozó egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatottak és munkavállalók

jogviszonya p"áig zozl. márcús 1_jén alakul át az Eszjlv. szerinti egészségügyi szolgálati

jogviszonnyá.

Az Eszltv. az egészségűgyi szolgálati jogviszony mellett lehető teszi a közremúködő, az

önkéntes segító, illetve a személyes közreműködó igénybevételének lehetőségét is.

Tekintettel arra, hogy pápa varos Önkormányzatának Egészségügyi Alapellátási Intézete (a

továbbiakban: Intéiet) egészségügyi szolgáltatónak minősül, az Intézetben érintett

közalkalmazottak, munkavallalók jogviszonya 2021. március 1, napjával átalakul, ezéft

szükségessé vált az Intézet alapító okiratának mellékletek szerinti módosítása.

A katasárófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosítasmól szóló 2011 . évi

CXXVIII. törvény 46, § (4) bekezdése értelmében veszélyheiyzetben a telepÜlési Önkormányzat

képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

összeállította: Dr. Benkő Krisztina önkorm ányzali és szervezési osztályvezető

VÍs-,
nr. ÁtaozdYamas

polgármester

P ápa, 2021 . február 24,



HATÁROZATI JAVASLAT

pápa varos Önkormányzatának képviselótestülete - a katasztrófavédelemról és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról sző|ó 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése szerinti - hatáskörében eljárő pápa város Önkormá nyzatának polgármestere a
veszélYhelYzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépeséről szóló
2712021 . (I.29.) Korm, rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozza:

1.

Pápa Város Önkormányzatának Egészségügyi Alapellátási Intézete A0I/2O9-3]2O2L számű
módosító okiratát, valamint A01/209-4/2021. számú módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratát - melyek az előterjesztés mellékletét kép ezik - jóvihagyja.

A Polgármester döntése 2021. március 1. napjától lép hatályba.

A polgármester utasída a jegyzőt, hogy a hatírozat végrehajtásával kapcsolatban a sákséges
intézkedéseket tegye meg.

Határidő : azorna|
Felelős: Dr. Nagy Krisztina jegyző

Dr. Benkő Krisztina önkorm ányzati és szervezési osztályvezető

2,

A polgármester utasítja pápa város Önkormányzatának Egészségügyi Alapellátási Intézete
intézményvezetőjét, hogy az alapítő okirat alapján a szervezeli és Műkódési szabályzat
sziiksé8es módo sitását végezze el, és az eg.ységes szerke"etű szabályzatot terjessze Pápa Város
onkormányzata képviselőtestületének Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága elé
jóváhagyásra.

Határidő: benyújtásra: 2021. március 15.
jóváhagyásra: 2021, marcius 31.

Felelós: Ujváry Hajnalka intézményvezető

{ápu Város Önkormányzata Képviselőtestületének Ügytendi és
Osszeférhetetlenségi Bizottsága elnöke



Okirat száma: A0 L l 209 -3 l ZOz1'

Módosító okirat

A Pápa Város Önkormányzatának Egészségügyi Atapellátási Intézete .|1!,^ Já,o,
Ónkormányzatának Képviselőiestülete áltai2020. március 4. napján kiad,otr, A07/.251,_3 /2021,

számú alapító okiratát áz álIamháztartásról szóló 201,1. évi CXCV, törvény 8/A. §-a alap)án - Pápa

V7.á. Onko.-anyzatának KépviselőtestüIete """""""""", határozatára figyelemmeI -a

kóvetkezők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 5.1. pontja helyébe az alábbi lép:

,,AzintézményvezetőimegbízásPápaVárosÖnkormányzataKépviselótestületének
hatáskörébe tartozik.

Az egészségügyi szolgáltató vezetője magasabb vezetónek minősüI, megbízására az

ugés"Íegr.igyi iiolgálatilogviszonyról szóIó iOZO, é,i C, törvény, valamint az e€_észségügyi

siotgáIaii iágviszúyrót szióIő z0;0. évi c. törvény végrehaitásáról sző|ő 52812020, (xL28,)

korm. rendelet rendelkezései vonatkoznak."

2, Az alapitő okirat 5.2. pontjában fogIalt táblázat helyébe az aIábbi táblázat lép:

)elen módosító okiratot 2021. március 1. napjátóI kell alkalmaZni,

KeIt: Pápa, ,,időb éIyegző szerínt"

P, H.

Dr, Áldozó Tamás
poIgármester

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyróI szóló

2020. évi C. törvény, illetve az egészségügyi

szolgálati jogviszonyról szóló 202O, éví C.

törvény végrehajtásáról szóló 52B / ZOZ0,



O]<irat száma: A0 1, / 209-4 / 2027.

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 201,'l,, évi CXCV, törvény B/A. §-a alap.ián Pápa Város
Önkormányzatának Egészségügyi Alapeltátási Intézetgalapító okiratát a kovetkezők szerint
adom ki:

1. A köItségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Pápa Város Önkormányzatának Egészségügyi Alapellátási Intézete

1.2. A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 8500 Pápa, Barát utca 9.

1,2.2. tele Dh

telephely megnevezése tqIepheIy címe
I Iro da 8500 Pápa, Anna tér 11.

2 Kózponti ügyeleti rendeló I. B500 Pápa, Anna tér 11,

3 Házi gyermekorvosi rendelő B500 Pápa, Anna tér 10,

4 védőnői tanácsadó B500 Pápa, Vajda Péter lakótelep 27lA.
5 védőnői tanácsadó 8500 Pápa, Vízmű utca 1,

6 védóIiői tanácsa d ó 8 500 Pápa, Huszár lakótelep
7 védíjníji tanácsadó 8500 Pápa, Anna tér 10.

8 lskola-egészségtigyi rendelő B500 Pápa, Külső-Veszprémi út 2,

9 Iskola-cgészségiigyi rendclő 8500 Pápa, Korona utca 27.
10 Iskola-egészségügyi rendelő 8500 Pápa, Várl<ert út 4.

11 Iskola-egészsógűgyi rendelő 8500 Pápa, Március 15. tér 9.

72 Iskola-egészségügyi rendelő B500 Pápa, Erkel Ferenc utca 39.
13 Iskola-cgészségügyi rendelő 8500 Pápa, Jókai utca 18,

1,4 I s kola - cgészs égügyi rendeIő 8500 Pápa, Fő tér 6,

15 Iskola-egészségügyi rendclő 8500 Pápa, Aradi utca 10-12,
16 Iskola-egészségűgyi rende]ő 8500 Pépa, Jókai utca 37.



2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990,70,26,

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének

3.1,1. megnevezése: Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

3.1.2. székhelye: 8500 Pápa, Fó utca 5.

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának

3.2.1. megnevezése: Pápa Város Önkormányzata

3.2,Z, székhelye: 8500 Pápa, Fő utca 5,

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata:

Magyarországhelyiönkormányzatairólszóló2011.éviCLXXXIX.törVény13.§[l)bekezdés4.
ponilában fogIaltak alapján: egészségügyi alapellátás,

Az egészségügyi alapellátásról sző|ő 2075. évi CXXIII. törvény 1. § (2) bekezdésében és 3.

§-ában meghatározott feladatok ellátása.

bes orolása:á]lanrháztartási

szakáEazat száma szakágazat megnevezése

1 862100 Általános iáróbeteg-ellátáS

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:

4,3,1. Felnőtt és gyermek járóbetegek ellátása, kezelése, hétköznapi és héWégi, valamint

ünnepnapi ügyeletének szervezése.

AvállalkozóháziorvosoI!illetveegészségűgyivállalkozásoktevékenységének
koordinációja.

Közoktatási intézményben nyújtott iskola egészségügyi ellátás,

védőnői feladatok elIátása.

|áróbeteg ellátás keretében nyújtott fogorvosi ellátás,

4,3,2.Pápa, Barát utca 9.

Az intézet pénzügyi-gazdasági irányítása.



4.3.3, Pápa, Anna tér 11.

AZ intézet szakmai irányítási feladatainak ellátása.
Központi ügyeleti rendelő.

A sÜrgős, a kÖvetkező rendelési időig nem halasztható orvosi tevékenységek elvégzése
céljáből szervezett szolgálat. A napi munkarenden kívü] beköveike; sűrgőiségi
esetekben a beteg vizsgálata, egészségi állapotának észlelése, a]kalomszerű ós aionnali
sürgősségi beavatkozások elvégzése, fekvőbeteg-gyógyintézetbe történő sürgósségi
beutalással kapcsolatos teendők. külön jogszabályokban meghatározott eljáráiokban
való részvétel.

4.3.4. Pápa, Anna tér 10.

Házi gyermekorvosi rendeló és ügyelet.

A napi munkarenden kívűl bekövetkező sürgősségi esetekben a beteg vizsgálatával,
egészségi állaPotának észle]ésével, alkalomszerű és azonnali sürgősségi-beavaikozások
elvégzésével és fekvőbeteg-gyógyintézetbe történő sürgósségi beutaláúval kapcsolatos
teendők végzése gyermekkorúak esetében.

Védőnői tanácsadó. Területi védőnői ellátás.

Nővédelem. Ezen be]ül a családtervezéssel kapcsolatos tanácsadás, anyaságra való
felkészülés segítése, lakossági célzott szűrővizsgálatok szervezésében részvétei
Várandós anyák gondozása külön jogszabályban foglaltak szerint.
Gyermekágyas időszakban segítségnyújtás és tanácsadás.
Az úiszülött kortól a tanulói iogviszony megkezdéséig a gyermekek gondozása.
Oktatási intézménybe nem járó tanköteles korúak otthoni gondozása.
Iskolaorvosi és iskolavédőnői ellátás a 3-18 éves korosztály, valamint a 1B év feletti
kÖzéPfokú nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevők megelőző jellegű ellátása,
Óvodába járók és általános iskoláskorúak, valamint a középfokú inlézmények"tanulóinak
szűrővizsgálata, e]ÓÍrások szerinti alkalmassági vizsgáIata, védőoItása, egészségnevelés,
elsósegélynyújtás. Az iskolaorvosi ellátás iskola-orvos és védőnő 

"együttes

szolgáltatásából áll.

4.3.5. Pápa, Vajda Péter lakőte\ep 27 / A.

védőnói tanácsadó, Területi védőnői ellátás.
Nővédelem. Ezen belül a családtervezéssel kapcsolatos tanácsadás, anyaságra való
felkészülés segítése, lakossági céIzott szűrővizsgálatok szervezésében részvétei
Várandós anyák gondozása külön jogszabályban foglaltak szerint.
Gyermekágyas időszakban segítségnyújtás és tanácsadás.
Az újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig a gyermekek gondozása.
oktatási intézménybe nem járó tanköte]es korúak otthoni gondozása.

4.3.6, Pápa,Yízmű utca 1,

védőnői tanácsadó. Területi védőnői ellátás.

Nővédelem. Ezen be]ü] a családtervezéssel kapcsolatos tanácsadás, anyaságra való
felkészülés segítése, lakossági célzott szűrővízsgálatok szervezésében részvétel]
Várandós anyák gondozása külön jogszabályban foglaltak szerint.
Gyermekágyas időszakban segítségnyújtás és tanácsadás.



Az úiszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig a gyermekek gondozása,

0ktatási intézménybe nem járó tanköteles korúak otthoni gondozása,

lskolaorvosiésiskolavédónőiellátása3-18éveskorosztály,valamintalBév-'feletti
káztpfokú nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevők megelőző jellegú ellátása,

J.,oaau" 1a.a[ 6. általános iskoláskorúak, valamint a középfokú intézmények tanuIóinak

szűrővizég ata,előírások szerinti alkalmassági vizsgáIata, védőoltása, egészségnevelés,

elsósegéllinyújtás. Az iskolaorvosi ellátás iskola-orvos és védőnő együttes

szolgáItatásából álI.

4.3.7. Pápa, Huszár lakótelep

Védőnői tanácsadó, Területi védőnői ellátás.

Nővédelem. Ezen belüI a családtervezéssel kapcsolatos tanácsadás, anyaságra való

felkészüléssegítése,lakosságicélzottszűrővizsgálatokszervezésébenrészvétel.

Várandós anyák gondozása külön jogszabályban foglaltak szerint,

Gyermekágyas időszakban segítségnyújtás és tanácsadás,

Az újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig a gyermekek gondozása,

Oktatási intézmónybe nem járó tanköteles korúak otthoni gondozása,

Iskolaorvosiésiskolavédőnőiellátása3-18éveskorosztály,valamintal8év-.feletti
középfokúnappalirendszerűiskolaioktatásbanrésztvevőkmegelőző;ellegűellátása,
ovoaaua 1arot és általános iskoláskorúah valamint a középfokú intézmények tanulóinak

szűrővizégá|ata, eIőírások szerinti alkalmassági vizsgálata, védőoltása, egészségnevelés,

elsósegéIy:nyújtás. Az iskolaorvosi ellátás iskola-orvos és védőnő együttes

szolgáltatásából áll.

4,3.8. Pápa, Külső-Veszprémi út 2.

Iskola-egészségügyi rendelő.

A3-18éveskorosztály,valamintalBévfelettiközépfokúnappalireldszerűisko]ai
oktatásbanrésztvevőkmege\őzőjellegűellátása,óvodábajárókésáltalános-iskolás
korúah valamint a középfokú intézmények tanulóinak szűrővízsgálata, előírások

szerinti alkalmassági vizsgálata, védőoltása, egészségnevelés, eIsősegélynyújtás,

Az iskolaorvosi ellátás iskola_orvos és védőnó együttes szolgáltatásábóI áII, amelyet

fogorvos és fogászati asszisztens közreműködésével látnak el,

4,3.9,Pápa, Korona utca 27.

lskola-egészségügyi rendelő.

A 3_1B éves korosztáIy, valamint a ].B éV feletti középfokú nappali rerrdszerű jsko]ai

oktatásbanrésztvevőkmege|őzőjellegűellátása,óvodábajárókésáltalános-iskolás
korúak,valamintaköZépfokúintézményektanulóinakszűrővizsgálata,előírások
szerinti alkalmassági vizsgálata, védőoItása, egészségnevelés, első_segélynyújtás, Az

iskolaorvosi ellátás Úkola-orvos és védónő együttes szoIgáltatásából áIl,

4.3.10, Pápa, Várkert út 4.

Iskola-egészségügyi rendeIó.

A3-1Béveskorosztály,valamintal8évfelettiközépfokúnappalirendszerűisko]ai
oktatásban résztvevők mege\őző jellegű ellátása, óvodába járók és áItalános iskolás

korúak, valamint a közép'fokú intéÁények tanulóinak szűrővizsgá|ata, előírások



szerinti alkalmassági vizsgálata, védóoltása, egészségnevelés, elsősegélynyújtás. Az
iskolaorvosi ellátás iskola-orvos és védőnő együttes szolgáltatásából álit,

4,3.7LPápa, Március 15. tér 9.

Iskola-egészségügyi rendelő.

A 3-1B éves korosztály, valamint a 18 év feletti középfokú nappali rendszerű iskolai
oktatásban résztvevők megelőző jellegű ellátása, óvodába iárók és általános iskolás
korúak, valamint a középfokú intézmények tanulóinak szűrővizsgá|ata, előírások
szerinti alkalmassági vizsgálata, védőoltása, egészségnevelés, elsősegélynyújtás, Az
iskolaorvosi ellátás iskola-orvos és védőnó együttes szolgáltatásából áll.

4,3.1,2.Pápa, Erke] Ferenc utca 39.

Iskola-egészségügyi rendelő.

A 3-18 éves korosztály, Va]amint a 18 éV feletti középfokú nappali rendszerű iskolai
oktatásban résztvevők megelőző jellegű ellátása, óvodába )árók és általános iskolás
korúak, valamint a középfokú intézmények tanu]óinak szűrővizsgálata, elóírások
szerinti alkalmassági vizsgálata, védőoltása, egészségnevelés, elsósegélynyújtás. Az
iskolaorvosi ellátás iskola-orvos és védőnő együttes szolgáltatásábó1 áll.

4,3,73. Pápa, |őkai utca 18.

Iskola-egészségügyi rendeIő.

A 3-1,B éves korosztály, valamint a 18 év feletti középfokú nappali rendszerű iskolai
oktatásban résztvevők megelőző jellegű ellátása, óvodába járók és általános iskolás
korúak, valamint a középfokú intézmények tanulóinak szűrővizsgálata, előírások
szerinti alkalmassági vizsgálata, védőoltása, egészségnevelés, eIsősegélynyújtás. Az
iskolaorvosi e]látás isko]a-orvos és védőnő együttes Szolgáltatásából átl,

4,3,74. Pápa,Fő tér 6,

Iskola-egészségügyi rendelő.

A 3-18 éves korosztály, valamint a 18 év feletti középfokú nappali rendszerű iskolai
oktatásban résztvevők megelőző jellegű ellátása, óvodába járók és áItalános iskolás
korúak, valamint a középfokú intézmények tanulóinak szűrővizsgálata, előírások
szerinti alkalmassági vizsgálata, védőoltása, egészségnevelés, elsősegélynyújtás. Az
isko]aorvosi ellátás isko]a-orvos és védőnő együttes szolgáltatásából ál1,

4.3,15. Pápa, Aradi utca 10-12.

Iskola-egészségügyi rendelő.
A 3-18 éves korosztály, valamint a 18 éV feletti középfokú nappali rendszerű iskolai
oktatásban résztvevők megelőző jellegű ellátása, óvodába járók és általános iskolás
korúak, valamint a középfokú intézmények tanulóinak szűrővizsgálata, előírások
szerinti a]kalmassági vizsgálata, védőoltása, egészségnevelés, elsősegélynyújtás. Az
iskolaorvosi ellátás iskola-orvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll,



4.3,16, P ápa, Jókai utca 37.

IskoIa-egészségügyi rendelő,

A 3_1B éves korosztáIy, valamint a 1B év feletti középfokú nappali rendszerű iskolai
oktatásban részwevők megelőző jellegű ellátása, óvodába járók és általános iskolás

korúak, valamint a kózépfokú intézmények tanulóinak szűrővizsgá|ata, előírások
szerinti alkalmassági vizsgálata, védőoltása, egészségnevelés, elsősegéIynyújtás. Az
iskolaorvosi ellátás iskoIa-orvos és védónó egyúttes szolgáltatásából áll.

clö lé se

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:

Pápa város közigazgatási terüIete.

5, A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A köItségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

Az intézményv ezetőí megbízás Pápa Város önkormányzata Képviselőtestületének
hatáskörébe tartozik.

Az egészségügyi szolgáltató vezetője magasabb vezetőnek minősül, megbízására az

egészségügyi szolgálati jogviszonyról szőlő 2020, éVi C. törvény, valamint az egészségügyi

siolgálati jogviszonyróI szólő 2020. évi C, törvény végreha,tásáról sző|ő 5zB/2020, (XL28.)

korm. rendelet rendelkezései vonatkoznak.

44 A kijltsépvetési szerr ltevékenvsésének ko ti funkció szerinti

korrnányzati
funkciószáIn

kormányzati funkció megnevezése

1 04123,I Rövid iclőtartamú közfoglal](oztatás

2 04,1-z33 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

3 041236 Országos közfogla]koztatási program

4 072171 Háziorvosi a]apellátás

5 07 211-2 Háziorvosi űgyeleti el}átás

6 072371, Foporvosi alapellátás

7 07 4037 Csa]ád és nővédeInri egészségügyi gondozás

B 07 4032 lfi úsáe-eeószsésügvi gondozás

5,2, A kó]tsócvetési szervnél alkalmazásban á]]ó

foslalkoztatási iogviszonV ioqviszonyt szabá]yozó jogszabály
,I egészségtigyi szolgálati jogviszotly Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló

2020, évi C. törVény, illetve az egészségügyi
szolgálati jogviszonyról szóIó 2020. évi C.

törvény végreha)tásáról szóIó 52B / 2020,
íXI.28.) Korm. rendelet

Z közreműkódó

önl<éntes segítő

4 személyes l<özreműködó




