
 

Okirat száma: 430/2021-1-E. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján Budapest Főváros XIX. 
Kerület Kispest Önkormányzata Kispesti Egészségügyi Intézete alapító okiratát a 
következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Kispesti 
Egészségügyi Intézete 

1.1.2. rövidített neve: Kispesti Egészségügyi Intézet 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 1195 Budapest, XIX. kerület Ady Endre út 122-124. 

 

1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 
Házi gyermekorvosi rendelő, védőnői 
szolgálat 

1191 Budapest, Berzsenyi utca 1. 

2 
Felnőtt háziorvosi rendelő, gyermek 
fogászat 

1192 Budapest, Madách utca 5/a.b. 

3 Felnőtt háziorvosi ügyelet 1194 Budapest, Petőfi utca 49. 

4 Felnőtt háziorvosi rendelő 1191 Budapest, Berzsenyi utca 3/a. 

5 Felnőtt háziorvosi rendelő 1194 Budapest, Csengő utca 3. 

6 Felnőtt háziorvosi rendelő 1194 Budapest, Karton utca 20. 

7 Felnőtt háziorvosi rendelő 1193 Budapest, Táncsics M. utca 3. 

8 Védőnői szolgálat, szakrendelések 1191 Budapest, Dobó Katica utca 18. 

9 Házi gyermekorvosi rendelő 1193 Budapest, Csokonai utca 1-3. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1992. 07. 08. 
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3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-
testülete 

3.1.2. székhelye: 1195 Budapest, Városház tér 18-20. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata 

3.2.2. székhelye: 1195 Budapest, Városház tér 18-20. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: elsősorban Budapest XIX. kerület lakosságának 

egészségügyi alapellátása, járóbeteg szakellátás, gondozás szolgáltatás nyújtása, valamint 

egynapos sebészet működtetése. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 
szakágazat 
száma 

szakágazat megnevezése 

1 862200 Szakorvosi járóbeteg-ellátás 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: az alább felsorolt kormányzati funkciók szerinti 

szolgáltatások, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, valamint az 

egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény figyelembevételével. 

Feladatai: egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító- és egészségügyi 

rehabilitációs tevékenység, családsegítés, tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és 

oktatás, valamint az intézményhálózat működőképességének fenntartása, humán és egyéb 

erőforrások megfelelő színvonalú biztosítása. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 072111 Háziorvosi alapellátás 

2 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

3 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 

4 072230 Járóbetegek gyógyító gondozása 

5 072311 Fogorvosi alapellátás 

6 072313 Fogorvosi szakellátás 

7 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 

8 072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 

9 072450 Fizikoterápiás szolgáltatás 

10 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 

11 074032 Ifjúsági-egészségügyi gondozás 

12 074054 Komplex egészségfejlesztő prevenciós programok 

13 076010 Egészségügy igazgatása 
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14 076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek 

15 073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budapest Főváros XIX. kerület  
Kispest közigazgatási területe. Egyes szakmai feladatok tekintetében területi ellátási 
kötelezettsége van a mindenkori működési engedélyében meghatározott önkormányzatok 
vonatkozásában.  

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Budapest Főváros XIX. Kerület 
Önkormányzat Képviselő-testülete nevezi ki a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 41.§ (7) bekezdés szerint, az egészségügyi szolgálati 
jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI.28.) Korm. 
rendelet 3.§ (1) bekezdése alapján egyedi döntéssel vagy meghívásos eljárással 5 év 
időtartamra. A vezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a 2011. évi CLXXXIX. törvény 67.§ 
(1) bekezdés g) pontja alapján a polgármester gyakorolja. A költségvetési szerv főigazgatója 
és gazdasági igazgatója tekintetében az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. 
évi C. törvény az irányadó. 
 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
egészségügyi szolgálati 
jogviszony 

az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi 
C. törvény 

 

 



ZÁRADÉK
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése
alapján  a  Magyar  Államkincstár  nevében  igazolom,  hogy  jelen  alapító  okirat  módosításokkal  egységes
szerkezetbe  foglalt  szövege  megfelel  az  alapító  okiratnak  a  BUDAPEST  FŐVÁROS  XIX.  KERÜLET
KISPEST ÖNKORMÁNYZATA KISPESTI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZETE 2021. július 26. napján kelt, 2021.
augusztus 04. napjától alkalmazandó 430/2021-1-M. okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása
szerinti tartalmának.

Kelt: Budapest, 2021. augusztus 04.
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I G A Z O L Á S
Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.  19.) Korm.
rendelet alapján nyújtott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH) központi elektronikus ügyintézési
szolgáltatás keretében a Szolgáltató, azaz a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., elektronikus bélyegzővel
és időbélyegzővel látta el.


A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltaknak megfelelően, az
azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erejű
magánokirat. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 323. § (4)-(5) bekezdésében és az elektronikus
ügyintézés  részletszabályairól  szóló  451/2016.  (XII.  19.)  Korm.  rendelet  113.  §  (4)  bekezdésében  foglaltaknak
megfelelően az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum
közokirat, ha azt bíróság, közjegyző, ügyész vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelő módon állította ki.


Az Igazoláshoz tartozó dokumentum az azonosítást elvégző, hitelesítést kérő szakrendszertől kapott adatok alapján az
alábbi hivatalos személytől származik:


Neve: Kánya Lászlóné


Egyedi azonosítója: KT01224


Beosztása: osztályvezető


Szervezeti egység megnevezése: Államháztartási Iroda


Szervezet megnevezése: Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság


A hitelesítés időpontja: 2021.08.04 09:28:29


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hitelesítésének körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.


A szolgáltató elérhetőségei


Csatlakozott szakrendszerek: helpdesk@nisz.hu
Honlap:  http://szeusz.gov.hu/avdh
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