
Izsák Város Címzetes Főjegyzőjétől. 

 

 

E l ő t e r j e s z t é s 

A Képviselő-testület 2017. április 25-én tartandó ülésére. 

 

 

Tárgy: Önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának jóváhagyása. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság Államháztartási Irodája az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 68/B. §-a alapján végrehajtott 2016. évi 

kincstári ellenőrzésével összefüggésben BÁCS-ÁHI/366-1/2017. számú levelének 

16,18,19,21 és 22. pontjában megállapította, hogy az Államkincstárnál vezetett központi 

nyilvántartásban szereplő alapító okiratok elavultak, ugyanakkor a számviteli politika 1. 

számú mellékletében szereplő okiratok nem szerepelnek a törzskönyvi nyilvántartásban.  

 

E kettősség azért áll fenn, mert 2014-2015. években kezdeményeztem az alapító okiratok 

módosítását és a képviselő-testület az alábbi döntésekkel jóváhagyta az előterjesztéseket: 

__________________________________________________________________________ 

Költségvetési szerv megnevezése                                      testületi határozat száma és kelte 

__________________________________________________________________________ 

1) Izsáki Polgármesteri Hivatal                                               5/2014.(01.28.) határozat 

2) Izsáki Általános Művelődési Központ                              76/2015.(09.29.) határozat 

3) Izsák Város Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata        7/2014.(01.28.) határozat 

4) Izsák Város Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálat        8/2014.(01.28.) határozat 

5) Gondozási Központ                                                             9/2014.(01.28.) határozat 

__________________________________________________________________________ 

 

A változások átvezetése azért maradt el, mert új kötelezően alkalmazásra megszabott 

formanyomtatványok kerültek bevezetésre és a hiánypótlási kötelezettség teljesítése a 

pénzügyi csoport részéről elmaradt. 

 

Az alapító okirat kiadására és módosítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény( továbbiakban: Áht.)  8.§/A § (2) bekezdése alapján az alapító szerv jogosult a 

kincstár által rendszeresített formanyomtatvány alkalmazásával. Az alapító okirat kiadására 

jogosult személy e tevékenységében nem helyettesíthető. 

 

Az Áht. 8.§ (1) bekezdés b) pontja alapján „ Költségvetési szerv alapítására jogosult helyi 

önkormányzati szerv esetében a helyi önkormányzat.” 

 

Az alapító okirattal kapcsolatos szabályokat az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 5.§-a tartalmazza. Köznevelési 

intézmény esetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21.§ (3) 

bekezdése határozza meg az alapító okirat tartalmát. 

 

A leírtak figyelembevételével az alábbi alapító okirat tervezeteket terjesztem jóváhagyás 

céljából a Képviselő-testület elé: 
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Okirat száma: 1085/2-12/201 

 

 

ALAPÍTÓ OKIRAT  

 

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 8/A.§-a alapján az  Izsáki Polgármesteri Hivatal alapító okiratát a következő szerint  

adja ki: 

 

1. A költségvetési szerv neve 

megnevezése, székhelye, telephelye 

 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése:             IZSÁKI POLGÁRMESTERI HIVATAL 

1.1.2. rövidített neve:           Polgármesteri Hivatal 

 

1.2. A költségvetési szerv: 

1.2.1. székhelye:                   6070. Izsák Szabadság tér 1 (1/1 hrsz) 

 

2. A költségvetési szerv 

alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990.09.30. 

 

 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése:              Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye:                    6070. Izsák Szabadság tér 1. 

 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: általános közigazgatás- Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84.§ (1) bekezdésében 

meghatározott feladatok ellátása: 

 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolás: 

 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 841105. Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 
 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

 

Az önkormányzat működésével, valamint a polgármester és a jegyző feladat-és hatáskörébe 

tartozó ügyek döntésre való előkészítése, azok végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása, 

az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködés 

összehangolása. 
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4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti jelölése 

 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 

igazgatási tevékenysége 

 

4.5. A közigazgatási szerv illetékessége, működési területe: Izsák város közigazgatási 

területe. 

 

4.6.  A költségvetési szerv vállalkozói tevékenységet nem folytathat.  

 

 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A jegyzőt Izsák Város 

Polgármestere – nyilvános pályázat útján nevezi ki határozatlan időre. A munkáltatói jogokat 

a polgármester gyakorolja. 

 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
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 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közszolgálati tisztségviselő A  közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi  CXCIX. 

törvény 

2 munkavállalói Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

 

5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: Az intézmény mindenkori 

hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak az irányadók. 

 

6. Záró rendelkezés 

 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 

alkalmazni, ezzel egyidejüleg a költségvetési szerv 2014. november 25. napján kelt 

57/2009.(__.__.) okiratszámú alapító okiratot visszavonom. 

 

I z s á k, 2017. április 25. 

 

                                                                                                       (: Mondok József:)                                  

                                                                                                                     polgármester                                        
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Okirat száma: 1085/2-13/2017. 

 

 

ALAPÍTÓ OKIRAT  

 

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 8/A.§-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21.§ (2) bekezdése 

alapján az Izsáki Általános Művelődési Központ alapító okiratát az alábbiak szerint adja ki: 

                                      

1. A költségvetési szerv neve 

megnevezése, székhelye, telephelye 

 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése:             IZSÁKI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 

1.1.2. rövidített neve:           Izsáki ÁMK. 

 

1.2. A költségvetési szerv: 

1.2.1. székhelye:                   6070. Izsák Kodály Zoltán u.2. 

 

1.3.  A költségvetési szerv: 

1.3.1. telephelyei: 

 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Közművelődési Könyvtár 6070. Izsák Kossuth Lajos u.54. 

2 Művelődési Ház 6070.Izsák Kossuth Lajos tér 4. 

3 Művelődési Ház 6070. Izsák Kisizsák Reviczky u.35. 

4 Sportcsarnok 6070. Izsák Csokonai u.14/a. 

 

2. A költségvetési szerv 

alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2011.08.01. 

 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése:              Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye:                    6070. Izsák Szabadság tér 1. 

 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Közoktatás- a nemzeti közművelődésről szóló 2011. 

évi CXC. törvény 8.§-a és a 74.§ (4) bekezdése alapján – közművelődés - a muzeális 

intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 

törvény 64.§ (1) bekezdése és a 76.§ (1) bekezdése alapján. 

 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolás: 
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 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 Óvodai nevelés 
 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

4.3.1. Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés 

4.3.2. Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátása  

          - Sajátos nevelési igényű gyermek (SNI) a többi gyermekkel együtt nevelhető, 

            beszédfogyatékos, enyhe értelmi, mozgásszervi, érzékszervi fogyatékos, és a  

            beszédfejlesztés talaján kialakuló pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek  

            ellátása. 

          - Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek ellátása, 

          - Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek ellátása. 

4.3.3. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

4.3.4. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (sport - 

          csarnok )  

4.3.5. Települési könyvtári ellátás biztosítása 

4.3.6. Helyi közművelődési tevékenység támogatása 

4.3.7. Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 

 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti jelölése 

 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok 

2 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 

3 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

4 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

5 082044 Könyvtári szolgáltatás 

6 086090 Minden egyéb szabadidős szolgáltatás 

7 082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

8 
082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek 

gondozása 

9 082093 Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 

10 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

11 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának 

szakmai feladatai 

12 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

13 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

14 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 

 

4.5. A közigazgatási szerv illetékessége, működési területe: Izsák város közigazgatási 

területe, kötelező felvételt biztosít a településen. 

 

4.6.  A költségvetési szerv vállalkozói tevékenységet nem folytathat.  
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5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét a fenntartó- 

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete – nyilvános pályázat útján nevezi ki 5 év 

határozott időtartamra, valamint menti fel a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő 

megbízási rendben, választási rendben. Az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester 

gyakorolja. 

 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkalmazotti a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi  XXXIII. 

törvény 

2 megbízásos a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V.törvény   

 

5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: Az intézmény mindenkori 

hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak az irányadók. 

 

6. A köznevelési intézményekre vonatkozó rendelkezések 
 

6.1. A köznevelési intézmény fenntartójának 

6.1.1. megnevezése:          Izsák Város Önkormányzata 

6.1.2. székhelye:                6070. Izsák Szabadság tér 1. 

 

6.2. A köznevelési intézmény: 

6.2.1. típusa: többcélú intézmény 

6.2.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: 

          6.2.2.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§-a szerinti óvodai 

                       nevelés. 

          6.2.2.2. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a  

                       közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 64.§ (1) bekezdése szerinti 

                       nyilvános könyvtár fenntartása és a 76.§ (1) bekezdése szerint a helyi  

                       közművelődési tevékenység támogatása. 

 

6.3. Gazdálkodással összefüggő jogosítványok: gazdasági szervezettel nem rendelkező  

       költségvetési szerv.  

 

6.4. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek -, tanuló létszám a  

       közművelődési intézmény 

       6.4.1. székhelyén:            175 fő 

 

6.6. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

 

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma 

vagyon feletti 
rendelkezés joga 
vagy a vagyon 
használati joga 

az ingatlan 
funkciója, célja 

1 
Óvoda  

Kodály Zoltán u.2. 

2016/1. fenntartó Óvodai nevelés 



2 
Könyvtár 

Kossuth Lajos u. 54. 

1209 fenntartó Könyvtári 
feladatok 

3 
Művelődési Ház 

Kossuth Lajos tér 4. 

     11 fenntartó Közművelődési 
feladatok 

4 
Művelődési Ház 

Reviczky u.35. 

2336 fenntartó Közművelődési 
feladatok 

5 
Sportcsarnok 

Csokonai u.14/a 

2502/33 fenntartó Óvodai nevelés, 
sportfeladatok 

 

 

 

7. Záró rendelkezés 

 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 

alkalmazni, ezzel egyidejüleg a költségvetési szerv 2014. november 25. napján kelt 

77/2013.(__.__.) okiratszámú alapító okiratot visszavonom. 

 

I z s á k, 2017. április 25. 

 

                                                                                                       (: Mondok József:)                                  

                                                                                                                     polgármester                                        
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Okirat száma: 1085/2-14/2017. 

ALAPÍTÓ OKIRAT  

 

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 8/A.§-a alapján Izsák Város Gyermekjóléti –és Családsegítő Szolgálat alapító 

okiratát a következők szerint okiratot adja ki: 

                                      

1. A költségvetési szerv neve 

megnevezése, székhelye, telephelye 

 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése:             IZSÁK VÁROS GYERMEKJÓLÉTI-ÉS CSALÁDSEGÍTŐ 

                                              SZOLGÁLAT 

1.1.2. rövidített neve:           Izsáki GYJSZ. 

 

1.2. A költségvetési szerv: 

1.2.1. székhelye:                   6070. Izsák Szabadság tér 1 (1/1 hrsz) 

 

2. A költségvetési szerv 

alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2000.12.28. 

 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése:              Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye:                    6070. Izsák Szabadság tér 1. 

 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: gyermekjóléti szolgáltatások –A gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 40.§-ában- 

családsegítés – a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

64.§-ában  meghatározott feladatok ellátása: 

 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolás: 

 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 889900 Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 

 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

4.3.1. Gyermekjóléti szolgálat - összehangolva a gyermeket ellátó egészségügyi és nevelési 

intézményekkel, illetve szolgáltatókkal – szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatok 

végzése. 

4.3.2. Családsegítés: a szociális vagy mentálhigiénés problémák illetve egyéb krízishelyzet 

miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok 

megelőzése, a krízishelyzet megszűntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése 

céljából nyújtott szolgáltatás. 
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4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti jelölése 

 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 104042 Család-és gyermekjóléti szolháltatások 

 

4.5. A közigazgatási szerv illetékessége, működési területe: Izsák város közigazgatási 

területe. 

 

4.6.  A költségvetési szerv vállalkozói tevékenységet nem folytathat.  

 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét a fenntartó- 

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete- nyilvános pályázat útján nevezi ki 

határozatlan időtartamra, illetve menti fel a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő 

megbízási rendben. A egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 

 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkalmazott A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 
 

5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: Az intézmény mindenkori 

hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak az irányadók. 

 

6. Záró rendelkezés 

 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 

alkalmazni, ezzel egyidejüleg a költségvetési szerv 2014. november 25. napján kelt 

62/2009.(__.__.) okiratszámú alapító okiratot visszavonom. 

 

I z s á k, 2017. április 25. 

 

                                                                                                       (: Mondok József:)                                  

                                                                                                                     polgármester                                        
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Okirat száma: 1085/2-15/2017. 

 

ALAPÍTÓ OKIRAT  

 

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 8/A.§-a alapján a Gondozási Központ alapító okiratát az alábbiak szerint adja ki: 

                                      

1. A költségvetési szerv neve 

megnevezése, székhelye, telephelye 

 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése:             GONDOZÁSI KÖZPONT 

1.1.2. rövidített neve:           -  

 

1.2. A költségvetési szerv: 

1.2.1. székhelye:                   6070. Izsák Kossuth Lajos u.49. 

 

2. A költségvetési szerv 

alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2000.12.28. 

 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése:              Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye:                    6070. Izsák Szabadság tér 1. 

 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: szociális ellátás – A szociális igazgatásról és a 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62.§-ában, 63.§-ában és a 65/F §-ában   

meghatározott feladatok ellátása: 

 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolás: 

 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 881000 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül 

 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

4.3.1. A szociálisan rászorulók részére legalább napi egyszeri meleg étkeztetés feltételeinek 

biztosítása. 

4.3.2. A szolgáltatást igénybe vevő személy lakókörnyezetében az önálló életvitel 

fenntartása érdekében szükséges ellátás biztosítása. 

4.3.3. Hajléktalan személyek és elsősorban saját otthonukban élő törvényben nevesített 

ellátottak részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, 

valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint napközbeni 

étkeztetés szervezésére. 
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4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti jelölése 

 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása 

2 107051 Szociális étkeztetés 

3 107052 Házi segítségnyújtás 

 

4.5. A közigazgatási szerv illetékessége, működési területe: Izsák város közigazgatási 

területe. 

 

4.6.  A költségvetési szerv vállalkozói tevékenységet nem folytathat.  

 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét a fenntartó- 

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete - nyilvános pályázat útján nevezi ki 

határozatlan időre, valamint menti fel a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő 

megbízási rendben. Az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 

 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkalmazotti A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 

2 munkavállalói Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
 

5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: Az intézmény mindenkori 

hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak az irányadók. 

 

6. Záró rendelkezés 

 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 

alkalmazni, ezzel egyidejüleg a költségvetési szerv 2014. november 25. napján kelt 

64/2009.(__.__.) okiratszámú alapító okiratot visszavonom. 

 

I z s á k, 2017. április 25. 

 

                                                                                                       (: Mondok József:)                                  

                                                                                                                     polgármester                                        
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Okirat száma: 1085/2-16/2017 

 

 

ALAPÍTÓ OKIRAT  

 

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 8/A.§-a alapján Izsák Város Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat alapító okiratát 

a következők szerint adja ki: 

                                      

1. A költségvetési szerv neve 

megnevezése, székhelye, telephelye 

 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése:             IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI  

                                              SZOLGÁLAT 

1.1.2. rövidített neve:           Egészségügyi Szolgálat Izsák 

 

1.2. A költségvetési szerv: 

1.2.1. székhelye:                   6070. Izsák Kossuth Lajos tér 6. 

 

1.3. A költségvetési szerv: 

1.3.1. Telephelyei 

 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Fogorvosi szolgálat 6070. Izsák Bercsényi u. 13.2. 

2 Védőnői szolgálat 6070. Izsák Bajcsy u. 5. 

 

 

2. A költségvetési szerv 

alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2000.12.28. 

 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése:              Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye:                    6070. Izsák Szabadság tér 1. 

 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: általános járóbeteg ellátás – az egészségügyről szóló 

1997. évi CLIV. törvény 152.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatok ellátása. 

 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolás: 

 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 862100 Általános járóbeteg ellátás 
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4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

A települési önkormányzat egészségügyi alapellátás körébe tartozó közfeladatok ellátása 

(1997. évi CLIV. törvény 152.§ (1) bekezdése) 

 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti jelölése 

 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 072111 Háziorvosi alapellátás 

2 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

3 072311 Fogorvosi alapellátás 

4 073313 Fogorvosi szakellátás (iskolai fogászat) 

5 074031 Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás 

6 074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás 

 

4.5. A közigazgatási szerv illetékessége, működési területe: Izsák város közigazgatási 

területe. 

 

4.6.  A költségvetési szerv vállalkozói tevékenységet nem folytathat.  

 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét a fenntartó 

– Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete - nyilvános pályázat útján nevezi ki 

határozatlan időre. Az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 

 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkalmazotti A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 

2 megbízási A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
 

5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: Az intézmény mindenkori 

hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak az irányadók. 

 

6. Záró rendelkezés 

 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 

alkalmazni, ezzel egyidejüleg a költségvetési szerv 2015. június 8. napján kelt 1175-8/2015. 

okiratszámú alapító okiratot visszavonom. 

 

I z s á k, 2017. április 25. 

 

                                                                                                       (: Mondok József:)                                  

                                                                                                                     polgármester                                        
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Javasolom az alapító okiratok jóváhagyását. 

 

I z s á k, 2017. április 18. 

 

                                                                                                (: Bagócsi Károly:) 

                                                                                                   címzetes főjegyző 

 

Határozat-tervezet: 

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Izsáki Polgármesteri Hivatal alapító  

okiratát jóváhagyja. 

Határidő: 2017. május 3. 

Felelős:   Bagócsi Károly címzetes főjegyző. 

 

Határozat-tervezet: 

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Izsáki Általános Művelődési Központ  

alapító okiratát jóváhagyja. 

Határidő: 2017. május 3. 

Felelős:   Bagócsi Károly címzetes főjegyző. 

 

Határozat-tervezet: 

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete  Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő 

Szolgálata alapító okiratát jóváhagyja. 

Határidő: 2017. május 3. 

Felelős:   Bagócsi Károly címzetes főjegyző. 

 

Határozat-tervezet: 

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gondozási Központ alapító okiratát  

jóváhagyja. 

Határidő: 2017. május 3. 

Felelős:   Bagócsi Károly címzetes főjegyző 

 

Határozat- tervezet: 

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete Izsák Város Önkormányzat Egészségügyi  

Szolgálat alapító okiratát jóváhagyja. 

Határidő: 2017. május 3. 

Felelős:   Bagócsi Károly címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


