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Tisztelt Közgyűlés!

A Közgyűlés a 62/2018. {IV.25 .) számú határozatával hagyta jóvá az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság
alapító okiratát, illetve a 60/2018. {IV.25 .) számú határozatával a Tündérkert Keleti Óvoda alapító okiratát.
E döntéseket, és a törzskönyvi nyilvántartás módosításához szükséges változás bejelentési kérelmet a
Hivatal benyújtotta a hatósághoz.
A Kincstár álláspontja alapján az alapító okiratok ismételt módosítása szükséges, az okiratokban fellelhető technikai jellegű - ellentmondások feloldása érdekében .
Az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság jóváhagyott módosító okirata rendelkezik arról, hogy az alapító
11
okirat 1.2.2. pontjának 7 jelű sorában a 11 4400 Nyíregyháza, Toldi u. 65/a 11 szövegrész helyébe a 4400
11
szövegrész lép, amit a jóváhagyott alapító okirat nem tartalmaz, így az
Nyíregyháza, Toldi utca 65/a
összhang megteremtése érdekében e dokumentumok ismételt jóváhagyása útján a közterület
elnevezésének pontos feltüntetése szükséges.
A Tündérkert Keleti Óvoda módosító okirata az alaptevékenységek meghatározása körében az óvodai
nevelés, ellátás működtetési feladatait a következők szerint határozza meg: 11 Az óvodai nevelés, ellátás
(beleértve a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését ellátását és a nemzetiségi óvodai nevelést,
ellátást is) köznevelési törvény szerinti működtetési feladatainak ellátása 11 • A kormányzati funkciók körében
ugyanakkor a nemzetiségi nevelés külön KOFOG kódon nem szerepel, így az okirat rendelkezései közötti
összhang megteremtése érdekében az 11 és a nemzetiségi óvodai nevelést, ellátást 11 szövegrészt el kell
hagyni mind a módosító okiratból, mind az alapító okiratból.
Tekintettel arra, hogy az alapító okiratok módosítására vonatkozó érdemi döntését a Közgyűlés a fenti
határozataival meghozta, így a jelen előterjesztés szerinti technikai pontosítás tartalmilag nem eredményez
átszervezésre vonatkozó döntést.
Az alapító okiratok törzskönyvi nyilvántartásba történő átvezetése érdekében kérjük a Közgyűlést, hogy
előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2018 . június 13.

Dr. Krizsai Anita
osztályvezető

w
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Melléklet a SZOC/1885-37 /2018 . számú előterjesztéshez
HATÁROZAT-TERVEZET
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSÉNEK
...... ./2018. (Vl.21.) számú
határozata
A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Tündérkert Keleti Óvoda és az
Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság alapító okiratainak technikai jellegű módosításáról

A Közgyűlés

Az

előterjesztést

megtárgyalta , s az abban foglaltak alapján

1./ A Tündérkert Keleti Óvoda hatályos Alapító Okiratának módosításával egyetért, az 1. számú melléklet
szerinti módosító okiratot, va lamint az egységes szerkezetű alapító okiratot a 2. számú melléklet szerint
jóváhagyja.
2./ Az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság hatályos Alapító Okiratának módosításával egyetért, a 3. számú
melléklet szerinti módosító okiratot, valamint az egységes szerkezetű alapító okiratot a 4. számú melléklet
szerint jóváhagyja .

Nyíregyháza, 2018 . j únius 21.

A határozatról értesülnek:
1./ A Közgyűlés tagjai
2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezető
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1. sz. melléklet a Közgyűlés _/2018. (Vl.21.) számú határozatához

Okirat száma: SZOC/1885-2/2018

Módosító okirat
A Tündérkert Keleti Óvoda Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése által 2017.06.12.
napján kiadott, SZOC/5201-11/2017 számú alapító okiratát az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
21. § (2) bekezdése alapján - a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 60/2018.
(IV.25.) számú, és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése _/2018. (VI.21.)
határozatára figyelemmel -a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 6.2. pontja a következő, "6" jelű sorral, és a "Tündérkert Keleti Óvoda

Orgonasíp Tagintézmény" 4400 Nyíregyháza, Czuczor Gergely utca 2. szövegrésszel egészül
ki.
2. Az alapító okirat 6.3. pontja a következő, "9" jelű sorral, és a "Tündérkert Keleti Óvoda
Orgonasíp Tagintézmény 75 fő" szövegrésszel egészül ki.
3. Az alapító okirat 6.4. pontja a következő "10" jelű sorral, és a " 4400 Nyíregyháza, Czuczor
Gergely utca 2. 3504/1, használati jog óvoda" szövegrésszel egészül ki.
4. Az alapító okirat 4.1. pontja kiegészül a következő szövegrésszel: " ,sajátos nevelési igényű
gyermekek óvodai nevelése, óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai,
gyermekétkeztetés, munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben".
5. Az alapító okirat 4.3. pontjában a " A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 8.§
(1) bekezdése alapján az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig
nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai
életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik " szövegrész helyébe a következő
szövegrész lép:"
" Óvodai nevelés: A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 8.§ (1) bekezdése
alapján az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő
intézmény. Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet
magában foglaló foglalkozások keretében folyik
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése: A sajátos nevelési igényű gyermekek
óvodai ellátásával összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással összefüggő
feladatok ellátása.
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai: Az óvodai nevelés, ellátás (beleértve a sajátos
nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését ellátását is) köznevelési törvény szerinti
működtetési feladatainak ellátása.

Gyermekétkeztetés: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 21. § (1) bekezdése alapján a természetbeni ellátásként a gyermek
életkorának megfelelő gyermekétkeztetést kell biztosítani.
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben: A köznevelési intézményben a
pedagógusok és más munkavállalók részére biztosított étkezéssel összefüggő feladatok
ellátása."
6. Az alapító okirat 6.1.3. pontjában " A költségvetési szerv előirányzatai felett rendelkezési
jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezik. Az intézmény gazdálkodásával
kapcsolatos feladatokat az Eszterlánc Északi Óvoda látja el. " szövegrész helyébe a "A
költségvetési szerv előirányzatai felett rendelkezési jogosultság szempontjából teljes
jogkörrel rendelkezik. Az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat az Eszterlánc
Északi Óvoda (4400 Nyíregyháza, Tas utca 1-3.) látja el." szövegrész lép.
Jelen módosító okiratot 2018.07.01. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Nyíregyháza, 2018.06.21.

P.H.

dr. Kovács Ferenc
polgármester
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2. sz. melléklet a Közgyűlés _/2018. (VI.21.) számú határozatához

Okirat száma: SZOC/1885-3/2018

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Tündérkert Keleti Óvoda alapító okiratát a
következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Tündérkert Keleti Óvoda
1.2. A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kert köz 8.
1.2.2. tele hel e i :
tele hel címe
1

4551 Nyíregyháza, Élet utca 30.

2

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1998.04.01.
2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1. megnevezése: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
2.2.2. székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
2.3. A költsé

etési szerv ·o

előd

költsé

etési szervének

me nevezése

székhel e

1

Százszorszé Óvoda

4400 N

háza, Kállói utca 109 A

2

Li eti Óvoda

4400 N

háza, Liszt Ferenc út 32-34.

3

Kikelet Óvoda

4400 N

háza, Fazekas János tér 25.

4

Nefele ·cs Óvoda

4551 N

háza, Deák Ferenc út 2.

5

Mar aréta Óvoda

4400 N

háza, Fazekas János tér 14.

1

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Közgyűlése

3.1.2. székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése : Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
3.2.2. székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: óvodai nevelés, sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelése, óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai, gyermekétkeztetés, munkahelyi
étkeztetés köznevelési intézményben.

4.2. A költsé

etési szerv főtevéken sé ének államháztartási szaká azati besorolása:

szaká azatszárna
1

851020

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Óvodai nevelés: A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 8.§ (1) bekezdése
alapján az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő
intézmény. Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet
magában foglaló foglalkozások keretében folyik.
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése: A sajátos nevelési igényű gyermekek
óvodai ellátásával összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással összefüggő
feladatok ellátása.
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai: Az óvodai nevelés, ellátás (beleértve a sajátos
nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését ellátását is) köznevelési törvény szerinti
működtetés i feladatainak ellátása.
Gyermekétkeztetés: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 21. § (1) bekezdése alapján a természetbeni ellátásként a gyermek
életkorának megfelelő gyermekétkeztetést kell biztosítani.
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben: A köznevelési intézményben a
pedagógusok és más munkavállalók részére biztosított étkezéssel összefüggő feladatok
ellátása.
. t'1 megie
. l''J'
44
'
t es1
' . szerv a1ap t eve' k en ysegene kk ormanyza t'fuk
'' szerm
1
n c10
o ese:
.. Ak„lt
0 segve
kormányzati funkció megnevezése
kormányzati funkciószám
1
091110
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091120
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének,
2
ellátásának szakmai feladatai
2

3
4
5

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

091140
096015
096025

4.5. A költségvetési szerv illetékessége,

működési

területe:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén belül a
felvételi körzet

Közgyűlés

által meghatározott

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

52
1
2

3

A költségvetési szerv vezetőjét Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése bízza meg,
illetve a megbízást visszavonja. Az egyéb munkáltatói jogokat Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Polgármestere gyakorolja. A költségvetési szerv vezetőjének megbízása legfeljebb öt
évig terjedő határozott időre szól. A költségvetési szerv vezetője közalkalmazotti
jogviszonyban kerül megbízásra. A költségvetési szerv vezetőjének megbízását a
vonatkozó jogszabályok szerint lefolytatott pályázati eljárás előzi meg.
, b an a' 11'o szemetye
'l k.Jogviszonya:
A k"l
,
o tsegvetes1
szervne' l a lka1mazas
foglalkoztatási jogviszony
jogviszonyt szabályozó jogszabály
közalkalmazotti jogviszony
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény
megbízási jogviszony
2013.évi V. törvény a polgári törvénykönyvről
munkaviszony
2012.évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések
6.1. A köznevelési intézmény
6.1.1. típusa: óvoda
6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés; a többi
gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése.
6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: A költségvetési szerv előirányzatai felett
rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezik. Az intézmény
gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat az Eszterlánc Északi Óvoda (4400
Nyíregyháza, Tas utca 1-3.) látja el.
6.2. A köznevelési intézmény tagintézménye(i):

1
2
3
4

s

tagintézmény megnevezése
tagintézmény címe
Tündérkert
Keleti
Ligeti 4400 Nyíregyháza, Liszt Ferenc utca 32-34.
Óvoda
Tagintézmény
Tündérkert
Keleti
Óvoda
Kikelet 4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 25.
Tagintézmény
Tündérkert
Keleti
Nefelejcs 4551 Nyíregyháza, Deák Ferenc utca 2.
Óvoda
Tagintézmény
Tündérkert
Keleti
Margaréta 4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 14.
Óvoda
Tagintézmény
Tündérkert Keleti Óvoda Százszorszép 4400 Nyíregyháza, Kállói út 109 /a
3

6

Tagintézmény
Tündérkert
Keleti
Tagintézmény

Orgonasíp

Óvoda

6.3 . A feladatellátási helyenként
intézmény

felvehető

4400 Nyíregyháza, Czuczor Gergely utca 2.

maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési

tagozat megjelölése

feladatellátási hely megnevezése

maximális gyermek-,
tanulólétszám
fő

1

Tündérkert Keleti Óvoda

260

2

4400 Nyíregyháza, Koszorú utca 10.

56

fő

3

4451 Nyíregyháza, Élet utca 30.

56

fő

4

Tündérkert Keleti Óvoda Ligeti Tagintézmény

120 fő

5

Tündérkert
Tagintézmény

224 fő

6

Tündérkert
Keleti
Tagintézmény

7

Tündérkert
Keleti
Tagintézmény

8

Tündérkert Keleti
Tagintézmény

9

Tündérkert
Keleti
Tagintézmény

Keleti

Óvoda
Óvoda
Óvoda
Óvoda
Óvoda

Kikelet
Nefelejcs

84 fő

Margaréta

240

fő

168 fő

Százszorszép
Orgonasíp

75

fő

6.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:
ingatlan címe

1

4400 Nyíregyháza, Kert köz 8.
4400 Nyíregyháza, Liszt Ferenc utca
2
32-34.
4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér
3
25.
4551 Nyíregyháza, Deák Ferenc utca
4
2.
4551 Nyíregyháza, Deák Ferenc utca
5
2.
4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér
6
14.
7
4400 Nyíregyháza, Kállói út 109 /a.
4400 Nyíregyháza, Koszorú utca 10.
8
4551 Nyíregyháza, Élet utca 30.
9
4400 Nyíregyháza, Czuczor Gergely
10
utca 2.

ingatlan
helyrajzi
száma

az ingatlan funkciója,
célja

4080/2
2999/7

vagyon feletti
rendelkezés
joga vagy a
vagyon
használati joga
használati jog
használati jog

22201/47

használati jog

óvoda

12382

használati jog

óvoda

12379/9

használati jog

óvoda

22200/2

használati jog

óvoda

9689
26753
11861/1
3504/1

használati jog
használati jog
használati jog
használati jog

óvoda
óvoda
óvoda
óvoda

4

óvoda
óvoda

3. sz. melléklet a Közgyűlés _/2018. (VJ.21.) számú határozatához

Okirat száma: SZOC/1885-3/2018

Módosító okirat
Az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése
által 2016.02.25. napján kiadott, SZOC/3079-45/2016 számú alapító okiratát az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján -a Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Közgyűlése _/2018. (VI.21.) számú határozatára figyelemmel -a következők
szerint módosítom:
1.

Az alapító okirat 4.5. pontjában a" Kótaj, "szövegrész elhagyásra kerül.

2.

Az alapító okirat 2.2. pontja elhagyásra kerül.

3.

Az alapító okirat 5.1. pontjában a "Az intézményvezetőt Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Közgyűlése nevezi ki pályázat útján, határozott időre a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. XXXIII. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény
egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XIl.31.) Korm.
rendelet alapján. Az egyéb munkáltatói jogokat az irányító önkormányzat polgármestere
gyakorolja. " szövegrész helyébe a " A költségvetési szerv vezetőjét a Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Közgyűlése bízza meg, illetve a megbízást visszavonja. Az egyéb munkáltatói
jogokat a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere gyakorolja. A költségvetési szerv
vezetőjének megbízása legfeljebb öt évig terjedő határozott időre szól. A költségvetési szerv
vezetője közalkalmazotti jogviszonyban kerül megbízásra. A költségvetési szerv vezetőjének
megbízását a vonatkozó jogszabályok szerint lefolytatott pályázati eljárás előzi meg. "
szövegrész kerül.

4.

Az alapító okirat 1.2.2. pontjának 7 jelű sorában a " 4400 Nyíregyháza, Toldi u. 65/a "
szövegrész helyébe a" 4400 Nyíregyháza, Toldi utca 65/a "szövegrész lép.

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba
alkalmazni.

történő

bejegyzés napjától kell

Kelt: Nyíregyháza, 2018.06.21.

P.H.

dr. Kovács Ferenc
polgármester

4. sz. melléklet a

Közgyűlés

_/2018. (VI.21.) számú határozatához

Okirat száma: SZOC/1885-4/2018

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján az Egészségügyi
Alapellátási Igazgatóság alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság
1.2.

A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye : 4400 Nyíregyháza, Szent István utca14.
1.2.2. telephelye[i):
telephely megnevezése

telephely címe

1

Orvosi

Rendelő

4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 35.

2

Orvosi

Rendelő

4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 37.

3

Orvosi

Rendelő

4400 NyíreE?:Yháza, Alma utca 71.

4

Központi Orvosi Ügyelet

5

Orvosi

Rendelő

4400 Nyíregyháza, Vay Ádám körút 5.

6

Orvosi

Rendelő

4400 Nyíregyháza, Vay Ádám körút 7.

7

Orvosi

Rendelő

4400 Nyíregyháza, Toldi utca 65/a

8

Orvosi

Rendelő

4400 Nyíregyháza,

9

Orvosi

Rendelő

4400 NyíreE?:Yháza, Gondos utca 1.

10

Orvosi

Rendelő

4481 Nyíregyháza, Fácán utca 2/a

11

Védőnői

tanácsadó

4400 Nyíregyháza, Rákóczi utca 23/a

12

Védőnői

tanácsadó

4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 8.

13

Védőnői

tanácsadó

4400 Nyíregyháza, Stadion utca 8

4400 NyíreE?:Yháza, Szent István utca 70.

Fenyő

utca 1.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990.02.07.

2.2.

A költsé

etési szerv ·o

el ő d

költsé

etési szervének
székhel e
4400 N íre

az atósá a

1

háza Krúd G ula utca 30.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Közgyűlése

3.1.2. székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
3.2.

A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
3.2.2. székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1.

A költségvetési szerv közfeladata: Egészségügyi alapellátás biztosítása az
szóló 1997.évi CLIV. tv. alapján.

egészségügyről

szaká azatszáma
1

862100

Általános járóbete -ellátás

4.3 . A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Az egészségügyi alapellátás működésének biztosítása, ezen belül:
1. - a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás,
2. - a felnőtt fogorvosi alapellátás,
3. - iskola fogászat,
4 . - területi védőnői ellátás,
S. - iskola védőnői ellátás,
6. - az iskola-egészségügyi ellátás,
7. - hajléktalanok háziorvosi ellátása,
8. - otthoni szakápolás és hospice ellátás.
A beteg választása alapján, lakóhelyén, illetve annak közelében hosszú távú, személyes
kapcsolaton alapuló, nemétől, korától és betegsége természetétől függetlenül folyamatos
egészségügyi ellátás biztosítása, valamint:
- Otthoni szakápolási feladatok [20/1996.(VII. 26.) NM rendelet]
- Otthoni hospice ellátás [60/2003.(X. 20.)ESZCSM rendelet].
4 ..
4
1
2
3
4

s

. t"1 megie o ese:
. ' szerm
A k""lt
'
t es1
' . szerv a1ap t eve' k enysegene kk ormanyzat"1 fun k c10
o segve
kormányzati funkciószám
kormányzati funkció megnevezése
Az
önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással
013350
kapcsolatos feladatok
Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása
051050
Háziorvosi alapellátás
072111
072112
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Fogorvosi alapellátás
072311
2

6
7
8
9
10
11
12
13

072312
072313
072410
074011
074031
074032
074054
095020

4.5.

A költségvetési szerv illetékessége,

működési

területe:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területe. A házi felnőttorvosi ügyelet és házi
gyermekorvosi ügyelet működési területe tekintetében Nyíregyháza Megyei Jogú Város,
Kálmánháza, Nagycserkesz, Napkor, Nyírpazony, Nyírtelek, Nyírtura, valamint Apagy és Nyírtét
község közigazgatási területe.

5. A költségvetési szerv szervezete és
5.1.

működése

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

A költségvetési szerv vezetőjét a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése bízza meg, illetve a
megbízást visszavonja. Az egyéb munkáltatói jogokat a Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Polgármestere gyakorolja. A költségvetési szerv vezetőjének megbízása legfeljebb öt évig terjedő
határozott időre szól. A költségvetési szerv vezetője közalkalmazotti jogviszonyban kerül
megbízásra. A költségvetési szerv vezetőjének megbízását a vonatkozó jogszabályok szerint
lefolytatott pályázati eljárás előzi meg.
5.2.

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

1

2

3

