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A Selye Jrinos K6rh{z
Alapit6 Okirat:inak
m6dositdsa

A

telepiildsi dnkormanyzatok fekv1beteg-szakelldt6 intdzmdnyeinek dndteldr1l ds az dndrclhez
kapcsol6d6 egyes torvdnyek mddositdsdrdl sz6l6 2012. dvi XXXWII. ftrvdny alapj dn a teleptil4si
onkormdnyzatok fenntartdsaban l6vd egdszsdgugti intdzmdnyek, azok valamennyi ing6 6s ingatlan
yag)ona ds vagtoni drtdkfrjoga 2012. mdjus l-jdn dllami tulajdonba ker lnek, tovdbbd a vagtonnal
6s intdzmdnyekkel kapcsolatos tulajdonosi, alapit6i, irdnyit6i, valamint fenntartdi jog ds
kArclezettsdg a t()rvdnyben meghatdrozott szervelqe a tdrvdnyben meghatdrozottak szerint dtszdll.

A tdrvdnyi rendelkezdsnek meglfelel6en a Komdrom Vdros Onkormdnyzat Kdpvisel1testillete liltal a 218/2010 (XI.l8.) szdmil hatdrozata alapjdn - kiadott, 2010. november l8-dn kelt Alap{t6
Okiratot az aldbbiak szerint mddos[tom,

A

Selye Jdnos Kdrhdz
rendelkezdsek I6pnek;

Alapit1 Okiratdnak teljes szovege ds zdrd rendelkezdsei helydbe az aldbbi

,,A Selye Jrinos K6rhfz
Alapitri Okirata
egys6ges szerkezetben

dvi CXCV. tOrvdny 8. $-6ban foglaltak v6grehajt6s6ra, a:z egyes
miniszterek, valamint a Minisztereln6ks6get vezet6 6llamtitkar feladat 6s hat6skdrdr6l sz6l6
212/2010. (V[.1.) Korm. rendelet 44. $ (1) bekezd6s a) pontj riban foglalt feladatkdrtimben eljrirva,
valamint az egdszsdgiigyr6l sz6l6 1997. 6vi CLIV. torvdny 155. $ (3) 6s (4) bekezd6se, 6s a
Gy6gyszerdszeti 6s Egdszs6gtigyi Min6s6g- 6s Szervezetfejlesztdsi Intdzetr6l sz6l6 59/2011. (iV.
i2.) Korm. rendelet 2iA. $-a alapj6n az alitbbi Alapit6 Okiratot adom ki:

Az ftllarnhdztar!6sr6l

s2616 2011.

I. A ktilts6gvet6si szerv:
a) Neve: Selye Jiinos K6rh6z
b) Szdkhelye: 2921 Komfuom, Szdchenyi u. 2.

c) Telephelye.2900 Komdrom, Becithy Zs. u.4.
2900 Kom6rom. Tiincsics M. u. 34.
d) Alaplt1i jogok

gtakorl6ja:

Emberi er6fondsok minisztere (2012. m6jus 13-ig Nemzeti er6forr6s miniszter)
1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
e) A kalrcdgvetdsi szerv irdny{t6 szervdnek neve 6s szdkhelye:

Emberi Er6forr6sok Miniszt6riuma (2012. m6jus 13-ig Nemzeti Er6forrds Minisztdrium)
1055 Budapest, Szalay u. 10-14.

A kolts|getdsi szerv kazdpirdny{td szemdnek neve ds sz4khelye:
Gy6gyszer6szeti 6s Egdszs6giigyi Min6sdg- 6s Szervezetfejleszt6si Int6zet

fl

1125 Budapest, Di6s 6rok 3.

A

kozdpiranyit6 szerv az eg6szsdgiigyrol szolo 1997. 6vi CLIV. tdrvdny szerint a miniszter
hatdskcirdbe nem tartoz6 fenntart6i jogokat, valamint a Gy6gyszerdszeti 6s Eg6szs6giigyi Min6s6g6s Szervezetfej lesztdsi Int6zetr6l sz6l6 5912011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2lA. $-6ban meghat6rozott
jogokat gyakorolja.
2. A kiilts6gvet6si szerv miikiid6si kiire:

Miikttd6si engeddlydben meghatrirozott ell6tasi teriilet.
3.

A kiilts6gvet6si szerv gazd6lkod6si besorolisa:

On6l16an mrikcjd6 6s gazd6lkod6 kdlts6gvetdsi szerv.

4.

A kiilts6gvet6si szerv kiizfeladata:

Az eg6szs6giigyr6l sz6l6 1997. 6vi CLIV. tcirv6ny alapjan, ell6t6si teriilet6re kiterjed6en a j6r6fekv6betegek diagnosztikus ds ter6pi6s szakorvosi ell6t6sa,
5.

6s

rehabilitdci6ja 6s kdvet6ses gondoz6sa.

A kiilts6gvet6si szerv alaptev6kenys6ge

Az egdszsdgiigyrol s2616 1997.

6v1

CLIV. tdrv6ny alapjan, ell6t6si terijletdre kiterjedoen a jar6-

6s

fekv6betegek diagnosztikus ds terapi6s szakorvosi ell6t6sa, rehabilit6ci6ja 6s kdvetdses gondoz6sa.

Ell6tAsi teriiletdn feladata a jrir6-ds fekv6betegek diagnosztikus ds terripiris szakorvosi ell6tdsa,
rehabilit6ci6ja ds kdvetdses gondoz6sa, ennek keret6ben fekv6betegek aktiv 6s k6nikus elldt6sa,
rehabilit6ci6ja, jar6betegek gy6gyit6 ds rehabilit6ci6s szakelldt6sa az egyen gy6gykezeldse,
6letvesz6ly elharitrisa, a megbeteged€s kcivetkeztdben kialakult 6llapot javit6sa vagy a tovilbbi
6llapotroml6s megel6zdse c6ljrib6l.

a)

A kdltsdgvetdsi szerv alaptev6kenysdg 6nek szak|gazati szdma

ds megnevez6se:

86 I 000 Fekv6beteg-ell6tris

b)

A

kdltsdgvetdsi szerv alaptevdkenys6gdnek 6llamhaztart6si szakfeladatrend szerinti

besorolilsa:
861001 Fekv6betegek aktiv elldt6sa
kr6nikus ell6t6sa
86221 | J 6r6betegek gy6gyit6 szakell6t6sa
862213 J 6r6betegek gy6gyit6 gondoz6sa
5 629 1 7 Mwkahelyi 6tkeztet6s
5 59099 Egyeb m.n.s sz6ll6shely-szolgriltatds
5 629 1 9 Egyeb 6tkeztetds
5 62920 Egy 6b vend6gl6tris
86 I 002 Fekv<ibetegek

6.

vrillalkozrisi tev6kenys6ge arinyrinak fels6 hatrira

A v6llalkoz6si
eI6 ir tny zatbnak

a kiilts6gvet6si

szen' kiad{saiban:

tev6kenysdg mdrtdke nem haladhatja meg a kciltsdgvetdsi szerv m6dositott kiaddsi
3
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7. A kiilts6gvet6si szerv vezet6j6nek kinevez6si rendje:

A ktiltsdgvetdsi szerv f6igazgat6j ii 6s gazdas|gi igazgat6jitt p|lyintatis ftjdn kell kivrilasztani. A
f6igazgato 6s gazdas6gi igazgat6 kinevez6s6t vagy megbiz6s6t, valamint felmentds6t vagy a
megbiz6sriLnak visszavon6s6t a kozdpirrinyit6 szerv k6sziti elo.

A f6igazgat6t ds a gazdas6gi igazgal6t az egdszsdgligy6rt felel6s miniszter nevezi ki vagy bizza
meg, menti fel vagy vonja vissza a megbizits6t, illetve - ha a vezetovel a Munka T6rv6nykcinyvdr6l
sz6l6 1992. dvi XXII. tdw5ny (2012. jtlius 1-j6t6l a munka tdrvdnykdnlv6r5l sz6l6 2012. 6vi I.
tdrv€ny) vezet6 All6sri munkav6llal6ra vonatkoz6 rendelkezdsei alkalmazisdval munkaviszonyt kell
I6tesiteni - a vezet6vel munkaviszonlt l6tesit, azt megsziinteti.
A f6rgazgat6 feletl M egydb munkdltat6i jogokat a kdzdpirrinyit6 szew f6igazgat6ja, a gazdasdgi
igazgat6 felett a kdlts6gvetdsi szerv f6igazgat6ja gyakorolja

A pitlyiutal5sra 6s foglakoztat6sra a kdzalkalmazottak jog6ll6srir6l sz6l6 1992. dvi XXXil. tdrvdny,
a Munka Torvdnykrinyvdr6l sz6l6 1992. 6vi XXII. tdrv6ny - 2012. jtlius 1-j6t6l a munka

t6rvdnykdnyv6r6l sz6l'6 2012. 6vi I. tdrvdny - alapj6n, illetve a kdzalkalmazottak jog6ll6s6r6l sz6l6
1992. tvi XXXIIL torv6ny egdszs6giigyi intdzm6nyekben tcirt6no vdgrehajtdsrir6l sz6l6 35612008.
(XII. 3 I .) Korm. rendelet el6frdsai az irlnyad6ak.
8.

A kiilts6gvet6si szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatfsi jogviszonya:

A k6lts6gvetdsi szerv foglalkoztatoftjai
a) szabadfoglalkoz6s keretdben,
b) egydni eg6szsdgiigyi v6llalkoz6k6nt,
c) egydni c6g vagy tarsas vrillalkozds tagjakdnt,
d) kdzalkalmazotti j ogviszonyban,
e) munkaviszonyban,
f) cinkdntes segit6k6nt
foglalkoztathatdak.

9. Zri16 rendelkez6sek
Jelen Alapit6 Okirat a telepiil6si cinkormifuryzatok fekv6beteg-szakell6t6 intdzm6nyeinek atvdtel6r6l

6s az 6tv6telhez kapcsol6d6 egyes tdrv6nyek m6dosit6s6r6l sz6l6 2012. 6vi XXXVIII. tdrvdny
alapjin 2012. m6jus 1-j6n l6p hat6lyba.

Jelen Alapit6 Okirat hatrilybaldp6sdvel egyidejiileg a kcilts6gvet6si szerv Komiirom Varos
Onkormri'nyzat K6pvisel6testiilete 6ltal - a 21812010 (XI.18.) sz6mri hat&ozata alapjrin - kiadott,
201 0. november 1 8-6n kelt Alapft6 Okirata hatiiyitl veszti;'
Jelen m6dosit6 okkat 2012. m6jus 1-j6n l6p hatdlyba.
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A Selve Jrinos K6rh{z
Alapit6 Okirat kieg6szit6se
a 2014. .janu6r

l-j6t6l 6rv6nyes kormdnyzati lunkcid megad6sa miatt

Az {tllanhiztartdsr ol sz6l6 t6rv6ny v6grehajt6s6r6l sz6l6 368/2011. (XIl.3l.) Korm. rendelet
180. g rendelkezeseinek rnegfelel6en a Selye Jdnos Krirhfz k<ilts€gvetdsi szerv
2012.december 15. napjrln kelt egys6ges s.etkezetbe foglalt alapit6 okiratdt a ktrn'rriinyzali
funkcidk. illanhiiztartasi szakfeladatok es szakagazatok osztalyozasi rendjcroj szciki 681201-1.
(XII.29.) NGM lcndcletben kihirdctett, 2014. januir l-j6t6l 6wdn1'es, alaptev6kenyseg
besorolirsi k6d viiltozris miatt, a k6vetkez6 kieg6szit6ssel Litom el:

A k0lts6gvet6si szen' alaptev6kenys6g6nek korm{nyzati funkci6k szerinti besorol:isa:
072270
072230
072420
072430
072240
t)72450
073 r 10

0t3t20
073160
076050

.Tdr6betegek gy6gyf t6 szakell6tdsa

Jdr5betegek gy6gyit6 gondozdsa

Eg6szs6gilgyi laboratoriumi szolgiiltatAsok
K6palkot6 diagnosztikai szolgiltatrisok
Jrir6betegek egynapos ellAt6sa (pl. mtivesekezel6s)
Fizikoter6pi6s szolgriltatris
Fekvdbetegek aktiv ell6tilsa altal6nos k6rhdzakban
Fekv6betegek k6nikus cll6tdsa iiltalAnos k6rhiizakban
Egynapos seb6szeti ell6tris (egynapos beavatkoziis)
Orvos- 6s n6vdrsz6ll6. hozzdtar1.ozoi sz6llls fenntartiisa, iizemehot[sc

Az eg.r'sirges szcrkezetbe foglalt alapit6 okirat r{llamhf ztart6si szakfeladat szerinti
besorol:isit tartalmazd pontja 2014. januAr I -i6tdl hatilydt veszti'
k<ilis,1gvet6si szew 2012. december 15. napjrin kelt, egyseges szerkezetbe foglalt alapito
okirata lclen Alapit6 okirat kiegeszit6ssel - az Avr. 180. $ (5) bekezdes 6rteln6ben - 2014.
janudr l-i6t6l kdpezi a k<ilts6gvet6si szerv hat6lyos alapit6 okirat^t.
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