
okirat szátna.. t§3 .2l20l5. (V.28.)

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 20ll. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján Békés Város
Önkormányzata Képviselő-testülete 1,f3 .Zl2015. (V.28.) számú határozatával a Békési
(}yógyászati Központ ós Gyógyfürdő alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1.1.

1. A költségvetési szerv
megneve zése, székhelye, telephelye

A költségvetési szerv

1 . 1 .1 . megnevezése: Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő

A költségvetési szerv

1.2.1. székhell,e: 5630 Békés. József A. u. 5.

1.2.2, telephelye(i):

telenhelv címe

5630 Békés. Kőrösi Cs. S. u. 14

Bőrgyógyászat. Pszichiátria

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1 . A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1 974. 0l .01 .

2.?, A költségvetési szerr., alapítására. átalakítására. nregszüntetésére jogosult szerr,

2.2. 1. rnegtlevezése: Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete

2.2.2. székhelye: 5630 Békés, Petőfi S, u. 2.

1.2
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3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3. l. A költségvetési szerv irányító szervéneklfelügyeleti szervének

3, 1, 1. megnevezése: Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete

3"1.2. széklrelye: 5630 Békés, Petőíl S" u.2,

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Az egészségügyről szóló 1997 " évi CLIV. törvény 89. §-

a alapj án : .j áróbeteg-szakellátás

4.2, A költségvetési szerv fotevékenységének államházíartási szakágazati besorolása:

szaká í száma t nlegnevezese

Szakorvosi i áróbeteg-ellátás

1.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Békés és körzete lakosságának .iáróbeteg
szakellátása Békés és Mezőberény telephelyeken. védőnői. iskola-egészségügyi
alapellátás Békés területén. gyógyfürdő szolgáltatás nyújtása. Gazdálkodik a

l-rasználatába adott örrkormányzati vagyonnal

A költségvetési szerv alaptevékenységének korrnányzati funkció szerinti megjelölése:l+̂.+

kormánvzati kormányzati íunkció me gnevezése
íunkciószám

01 3350 ar&ryely?aryegygruqL_yqlg_gez4 álkodással kapc so l at9q íeEqglq!

041231

041233 l Iosszabh idótartanrú közloglalkoztatás

072210 Járóbeteeek ító szakellátása

072240 Járóbetesek e el látása

072420

kénalkotó dia 1tatások

F izikoterápiás ellátás

072460 Terápiás c é1 ú gyó gy ftirdő- e s kapc so lódq_§?9]g4ql4q9!

0]4012 lqglql kp;_{§ 9e9s z.§!€!&y_L q4!9]]4tás

07403 1 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

lfi úsác-euészsép.úp.v i p.ottdozás

-]

862200

üsyi 1aboratóriumi szoleáltatások

072430
0]2450

074032

Háziorvosi alanellátás



4.6.

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:
o Békés város, valamint járóbeteg szakellátást nyújt Bélmegyer, kamut,

Köröstarcsa, Mezőberény, Murony. Tarhos lakosságának.
o Mezőberény tertiletén flzio- és mozgásterápiás szakellátás

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: kiadási
előirányzataittak 5 o o-a.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.]. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Békés Város Onkormányzatának
Képviseiő-testülete nevezi ki 5 év haíározott időre. az egyéb munkáltatói jogköröket
Békés Város Polgármestere gyakorolja.

5.2. A költségvetési szervnéI alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

rendelkezés

.Ielen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjátó1 kel1 alkalmazrri,
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2015. február 3. napján kelt, 2512015. (II.2.)

6. Zárő
á

okiratszámú alapító okiratot visszavo

Kelt: Békés, 20l5. május 28.
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okirat rrá^u, l§3,1 / 201,5,(v,2B.]

Módosító okirat

A Békési Győgyászati Központ és Gyógyfürd,ő a Békés Város Önkormányzata képviselŐ-

testülete által 2015. február. 3. napián kiadott, 25l20l5. (I1.2.) számú alapító okiratát az

államháztartásról szőló 2oI1, évi CXCV, törvény B/^. §-a alapián Békés Város
önkormányzata Képviselő-testülete L33.tlZOtS. (V.zB.) számú határozatával a

következők szerint módosítom:

L Az alapitő okirat 4.4, pontia í4,4. 
^ 

költségvetési szerv alaptevékenységének
kormányzati funkciók szerinti megielölése] helyébe a következő rendelkezés|éP:

.. 4.4 A költségvetési szerv alaptevékerrységének kormányzati funkció szerirrti megjelÖlése:

korn-rányzati
furrkciószám

0l 3350 On\qlquny_rg! .qgygr1ql_uu]9€qzqullq|qs_sa| kapc w] q19l lqlqi4lq\

Bqrj!,L{ó]9{4q!to4q€lel!9zqÉ§

kormányzati 1unkció negnevezése

041231

041233 H o s szabb időtaüanril kö zfo glalko zíatás

012210 .Iáróbetesek ító szakellátása

072240 .Iáróbetesek e

07242{) Egészségtigyi laboratóriumi szolgáltatások

072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások
0]2450

|,r&gqlep11q§]]átá,

lqpp1?, .§]q gyó gyfürdő- és kapc so 1 ódó szo l gáltatásq\072460

074012

0]4031

F' qe]4k qz4§_9 g él4§98!$!j?q!9l_!4t ás

C salád és nővéde lm]_g€§_z§s

074032 I | ú, qg-gqs"sqgyl g_o_qqqé

07211l H áz_i cx"vo s i algp"l|?tái _



2. Az alapító okirat 5.3. pontia iogszabályvá|tozás miatt elhagyásra kerül.

3. Az alapító okirat 6. pontia helyébe a következő rendelkezés lép:

,16. Zárő rendelkezés

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kel1 alkalmazni.
ezze| egyídejűleg a költségvetési szerv 2015. február 3. napján kelt,2512015. (II.2.)

okiratszámú alapító okiratot visszavonom."

Jelen módosító okiratot a törzskönywi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni,

Kelt: BékéS,201,5. május 2B.

gármester



nBrBsI porcÁnMEsTERI HIvATAL
B é k é s. Petőfi u.2. sz.5630 Tel.: 66-411-01,1

Jlzut-8l}}l5. ikt. sz.

KIvoNAT
Békés Város Képviselő-testületének 2015. május 28-ántartott ülése jegyzőkönyvéből:

A képviselő-testület 9 igen 1 nem 1 tartózkodó szavazattal az alábbihatározatothozza;

a Békési Gyógyászati Központ Alapító okiratát ahatánozat
1. melléklete szerint módosítja, egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratát a határozat 2, melléklete szerint
fogadja el.

Felelős: Izsó Gábor polgármester
Határidő: azonnal

K. m. f.

Izsó Gábor sk.

B ékés vdro s onkormánvzata képvíselő-te stületének
2 5 3 /20 1 5. (V. 28.\ határozata:

Békés Város Önkormán y zatának Képviselő-testülete

Trárnok Lászlóné sk.

1egyzőpolgármester

Aki
Békés,

0
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nÉxÉst porcÁnuESTERI HIvATAL
B é k é s . Petőfi u. 2, sz. 5630 Tet.: 66-411-011

JIW1-I712016. ikt. sz.

KIVoNAT

Békés Város Képviselő-testületének 2016. december 09-én tartott ülése jegyzőkönyvéből:

A képviselő-testület 10 igen l tartózkodó szavazattal az alábblhatározatoíhozza,.

)B é ké s vdr o s Ö n k o rmtínv zata kénv is e lő-t e s t ü l eté n e k
408/20l6. (XIL 09.I határozata:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az áItala fenntartott költségvetési
szerveknél önkormányzati és összintézményi szinten a 2017. évben az alábbi
Iétszámv áltozásokat rendeli el :

Intézmény 2017. jan.l
létszám

2017. ápr.
létszám

2017. jűn.
létszám

Békési Győgyászati Központ és
Gyóeyflirdó

+11

Békés városi kecskeméti Gábor
Ktrlturális, Spor1 és Turisztikai
Központ

14 uszoda, -1fő
+1 fő

Békés városi püski sándor
Könl.vtár

1-J

Békés Városi Jantyik Mátyás
Múzeum

_1,5

Békési várossondnoksás 16

Békési Költsésvetési lroda 1

Békési Polsármesteri Hivatal +6 a
-J

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete utasítja a
polgármesterét, hogy az intézményvezetők hajtsák végre az intézményi
átszerv ezésekkel kapcsolatos létszámcsökkentési döntéseket, valamint
munkajogi lépéseket az egészséges centralizáciő, és az optimális
munkavégzés kialakítása érdekében.

Határidő: intézkedésre azonna|
Felelős: Izsó Gábor polgármester

K. m. f.

Izsó Gábor sk.
polgármester

A kivonat hiteles.
Békés, 2016. dpcember
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Tárnok Lászlóné sk.
jegyző
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