
 

Abony Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

2740 Abony, Kossuth tér 1. 
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Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 14-i rendkívüli üléséről. 

 

Napirend: A Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító 

okiratának jóváhagyása 

 

16/2011. (I. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat  

A Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító 

okiratának jóváhagyása 

  

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az államháztartás működési 

rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

1.) Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti Dr. Kostyán 

Andor Rendelőintézet Alapító Okiratának módosító okiratát és a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát jóváhagyja. 

 

2.) Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az Alapító 

Okirat módosításának, valamint az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratnak az 

aláírására. 

 

3.) Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 383/2010. (XII.16.) sz. Képviselő-testületi 

határozat 1. pontját az alábbiak szerint módosítja: „ Abony Város Önkormányzat Képviselő-

testülete a határozat melléklete szerinti Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet  változásokkal 

egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát jóváhagyja.” 
 

4.) Az alapító okirat törzskönyvi nyilvántartásban vételéről gondoskodni kell. 
 

Határidő: 8 nap 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály 

A határozatról értesül:  

Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

Dr. Németh Mónika jegyző 

Polgármesteri Hivatal Osztályai 

Dr. Pusztai Dezső Intézményvezető 

Magyar Államkincstár 

K.m.f. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit s. k.   Dr. Németh Mónika s. k. 

polgármester               jegyző  

 

Kivonat hiteléül: 

Abony, 2011. január 17. 

 

Farkasné Fazekas Mária   

       jkv. 

 



 

 

16/2011. (I.14) számú képviselő-testületi határozat 1. számú melléklete 

 

DR. KOSTYÁN ANDOR RENDELŐINTÉZET 

Alapító Okiratának  

Módosító okirata 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az államháztartás 

működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint 

módosítja:   

 

Az Alapító Okirat 3. pontja az alábbira módosul: 

3. A költségvetési szerv telephelyei:  2740 Abony, Újszászi út 21-23. 

       2740 Abony, Kálvin út 10. 

Az Alapító Okirat 5. pontja az alábbira módosul: 

5. A költségvetési szerv alapítás éve:         2010. év 

 

Az Alapító Okirat 6. pontja az alábbira módosul: 

6. A költségvetési szerv fenntartója, az alapítói 

 jogok gyakorlója:          Abony Város Önkormányzata                                     

                                                                        2740, Abony, Kossuth tér 1. 

 

Az Alapító Okirat 7. pontja az alábbira módosul: 

7. A költségvetési szerv irányító szerve:  Abony Város Önkormányzatának 

                                                                             Képviselő-testülete 

            2740, Abony, Kossuth tér 1. 

 

Az Alapító Okirat 8. pontja az alábbira módosul: 

8. A költségvetési szerv működési köre: Abony város közigazgatási területe, és mikrotérsége 

területi ellátási kötelezettséggel 

 

 

Az Alapító Okirat 9. pontja az alábbira módosul: 

9.  A költségvetési szerv közfeladata: az Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény 

szerinti    egészségügyi  közszolgáltatás, egészségügyi alapellátás, járóbeteg 

szakellátás 

 

Az Alapító Okirat 10. pontja az alábbira módosul: 

10. A költségvetési szerv gazdálkodási jogkör szerinti besorolása: 

 

Önállóan működő költségvetési szerv.  

Szakmai célú költségvetési kerettel rendelkezik, amelyek felett 

kötelezettségvállalási,teljesítésigazolási joggal és felelősséggel bír. 

Szakmai alapfeladata ellátásához szükséges szervezeti egységgel rendelkezik, egyes 

adminisztratív, szellemi támogató feladatokat is – e célt szolgáló külön szervezeti 

egység nélkül is – elláthat. 



 

 

A munkáltatói jogkört, valamint az ehhez kapcsolódó létszám- és bérgazdálkodási 

jogkört a költségvetési szerv vezetője látja el. 

Pénzügyi-gazdasági feladatait Abony Város Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztálya 

látja el. 

A költségvetési szerv vezetője jogosult a 14. pontban megjelölt szakmák 

vonatkozásában finanszírozási szerződés megkötésére az Országos Egészségbiztosítási 

Pénztárral. 

 

Az Alapító Okirat 11. pontja az alábbira módosul:                                                        

11. A költségvetési szerv tevékenységei:  egészségügyi alap és szakellátás 

Szakágazat megnevezése:               általános járóbeteg-ellátás 

Szakágazat száma:   862 100 

 

a.) Alaptevékenysége:  egészségügyi alapellátás 

szakorvosi járóbeteg-ellátás 

        

Szakfeladatok megnevezése, száma:  

860 001  Humán-egészségügyi tevékenységek pénzügyi igazgatása                         

önkormányzati költségvetési szervnél 

862 000  Járóbeteg-ellátás, fogorvosi ellátás komplex fejlesztési    

               támogatása 

862 101  Háziorvosi alapellátás 

 A privatizált alapellátás működési feltételeinek biztosítása 

                                    862 102  Háziorvosi ügyeleti ellátás 

   Központi ügyelet, 

862 211  Járóbetegek gyógyító szakellátása 

 Pulmonológia 

 Audiológia 

 Belgyógyászat 

 Bőrgyógyászat 

 Diabetológia 

 Érsebészet 

 Fizikoterápia, Hydroterápia 

 Fül-orr-gégészet 

 Gasztroenterológia 

 Gyermeksebészet 

 Gyógymasszázs 

 Gyógytorna 

 Kardiológia 

 Laboratórium 

 Neurológia 

 Szülészet - Nőgyógyászat 

Menopausa szakrendelés 

Gyermek nőgyógyászat 

 Ortopédia 

 Reumatológia 

 Röntgen diagnosztika 

 Sebészet, Traumatológia 

 Szemészet 

 Ultrahang 

Gyermek és felnőtt hasi ultrahang 



 

 

Kardiológiai ultrahang 

 Fül-orr-gégészet 

  Szemészet 

  Urológia 

862 231  Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 

862 301  Fogorvosi alapellátás 

 A privatizált alapellátás működési feltételeinek biztosítása 

 869 041  Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 

  Védőnői ellátás 

 869 042  Ifjúság- egészségügyi gondozás 

  Iskola egészségügyi ellátás 

 

b.)         Vállalkozási tevékenysége, mértéke:   

  Vállalkozási tevékenységet költségvetési szerv nem folytat. 

 

Az Alapító Okirat 12. pontja az alábbira módosul: 

12. A feladat ellátásához szolgáló vagyon: A feladatok ellátásához a költségvetési szerv 

rendelkezésére áll a székhelyén lévő 2069 hrsz-ú, és a telephelyén lévő 3306 hrsz-ú 

ingatlanok a rajtuk található épülettel.  

A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök.  

 

Az Alapító Okirat 13. pontja az alábbira módosul: 

13. A költségvetési szerv vagyon feletti rendelkezési joga: a költségvetési szerv a vagyon 

feletti rendelkezési jogát Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott 

mindenkor hatályos vagyongazdálkodásról szóló rendelete szerint gyakorolja. Az 

intézmény ingó vagyona felett a vagyonleltár szerint rendelkezik. A tárgyi eszköznek 

minősített ingóságok beszerzéséről, selejtezéséről, értékesítéséről a fenntartó 

hozzájárulásával dönthet. ( A költségvetésében tervezetten és jóváhagyotton túl) 

 

Az Alapító Okirat 14. pontja az alábbira módosul 

14. A költségvetési szervnél foglalkoztatottak jogviszonya: 

 Közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény alapján. 

 Munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony a Munka 

Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény rendelkezései alapján. 

 

Az Alapító Okirat 15. pontja az alábbira módosul: 

15. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: a költségvetési szerv vezetőjét 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bízza meg nyilvános pályázati eljárás 

útján. 

 

Az Alapító Okirat 16. pontja az alábbira módosul: 

16. A költségvetési szerv képviseletére jogosultak: a költségvetési szerv vezetője, távolléte 

esetén az általa megbízott dolgozó. 

 

Az Alapító Okirat 17. pontja az alábbira változik: 

17. Záró és hatályba lépő rendelkezések: 

      A költségvetési szerv részletes szervezeti és működési szabályait az SZMSZ-e  

            tartalmazza. 

      Jelen módosító okirat hatályba lépésének időpontja: 2011. január 14. 

      



 

 

Az Alapító Okirat 18.,19.,20., pontjai törlésre kerülnek. 

Az Alapító Okirat egyéb pontjai változatlanok maradnak. 

 

 

 

Abony, 2011. ………..….. 

 

 

       Romhányiné Dr. Balogh Edit 

        polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 
 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 
 
 

Dr. Kostyán Andor 
Rendelőintézet 

( módosításokkal egységes szerkezetben ) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

 

Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet 
Alapító Okirat 

 
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi 

XXXVIII. törvény 88.§ (1), (2) bekezdése alapján kiadja a Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet, 

mint önállóan működő költségvetési szerv Alapító Okiratát. 

 

 

1. A költségvetési szerv neve:                Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet 

 

2. A költségvetési szerv székhelye:  2740 Abony, Újszászi út 21-23. 

 

3. A költségvetési szerv telephelyei:  2740 Abony, Újszászi út 21-23. 

       2740 Abony, Kálvin út 10. 

        

4. A költségvetési szerv tagintézménye:  nincs 

 

5. A költségvetési szerv alapítás éve:         2010. év 

 

6. A költségvetési szerv fenntartója, az alapítói 

 jogok gyakorlója:          Abony Város Önkormányzata                                     

                                                                        2740, Abony, Kossuth tér 1. 

 

7. A költségvetési szerv irányító szerve:   Abony Város Önkormányzatának 

                                                                             Képviselő-testülete 

            2740, Abony, Kossuth tér 1. 

 

 

8. A költségvetési szerv működési köre:  Abony város közigazgatási területe, és                                                         

        mikrotérsége területi ellátási kötelezettséggel 

 

9. A költségvetési szerv  közfeladata: 

    az Egészségügyről     egészségügyi  közszolgáltatás,  

    szóló 1997. évi CLIV törvény szerinti   egészségügyi  alapellátás, járóbeteg szakellátás 

          

 

10. A költségvetési szerv gazdálkodási jogkör szerinti besorolása: 

 

Önállóan működő költségvetési szerv.  

Szakmai célú költségvetési kerettel rendelkezik, amelyek felett 

kötelezettségvállalási,teljesítésigazolási joggal és felelősséggel bír. 

Szakmai alapfeladata ellátásához szükséges szervezeti egységgel rendelkezik, egyes 

adminisztratív, szellemi támogató feladatokat is – e célt szolgáló külön szervezeti 

egység nélkül is – elláthat. 

A munkáltatói jogkört, valamint az ehhez kapcsolódó létszám- és bérgazdálkodási 

jogkört a költségvetési szerv vezetője látja el. 

Pénzügyi-gazdasági feladatait Abony Város Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztálya 

látja el. 



 

 

A költségvetési szerv vezetője jogosult a 14. pontban megjelölt szakmák 

vonatkozásában finanszírozási szerződés megkötésére az Országos Egészségbiztosítási 

Pénztárral. 

      

      11.   A költségvetési szerv tevékenységei:  egészségügyi alap és szakellátás 

Szakágazat megnevezése:               általános járóbeteg-ellátás 

Szakágazat száma:   862 100 

a.) Alaptevékenysége:  egészségügyi alapellátás 

szakorvosi járóbeteg-ellátás     

Szakfeladatok megnevezése, száma:  

860 001  Humán-egészségügyi tevékenységek pénzügyi igazgatása                         

önkormányzati költségvetési szervnél 

862 000  Járóbeteg-ellátás, fogorvosi ellátás komplex fejlesztési    

               támogatása 

862 101  Háziorvosi alapellátás 

 A privatizált alapellátás működési feltételeinek biztosítása 

                                    862 102  Háziorvosi ügyeleti ellátás 

   Központi ügyelet, 

862 211  Járóbetegek gyógyító szakellátása 

 Pulmonológia 

 Audiológia 

 Belgyógyászat 

 Bőrgyógyászat 

 Diabetológia 

 Érsebészet 

 Fizikoterápia, Hydroterápia 

 Fül-orr-gégészet 

 Gasztroenterológia 

 Gyermeksebészet 

 Gyógymasszázs 

 Gyógytorna 

 Kardiológia 

 Laboratórium 

 Neurológia 

 Szülészet - Nőgyógyászat 

Menopausa szakrendelés 

Gyermek nőgyógyászat 

 Ortopédia 

 Reumatológia 

 Röntgen diagnosztika 

 Sebészet, Traumatológia 

 Szemészet 

 Ultrahang 

Gyermek és felnőtt hasi ultrahang 

Kardiológiai ultrahang 

 Fül-orr-gégészet 

  Szemészet 

  Urológia 

862 231  Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 

862 301  Fogorvosi alapellátás 

 A privatizált alapellátás működési feltételeinek biztosítása 



 

 

 869 041  Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 

  Védőnői ellátás 

 869 042  Ifjúság- egészségügyi gondozás 

  Iskola egészségügyi ellátás 

 

b.)         Vállalkozási tevékenysége, mértéke:   

  Vállalkozási tevékenységet költségvetési szerv nem folytat. 

 

12. A feladat ellátásához szolgáló vagyon: A feladatok ellátásához a költségvetési szerv 

rendelkezésére áll a székhelyén lévő 2069 hrsz-ú, és a telephelyén lévő 3306 hrsz-ú 

ingatlanok a rajtuk található épülettel.  

A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök.  

 

13. A költségvetési szerv vagyon feletti rendelkezési joga: a költségvetési szerv a vagyon 

feletti rendelkezési jogát Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott 

mindenkor hatályos vagyongazdálkodásról szóló rendelete szerint gyakorolja. Az 

intézmény ingó vagyona felett a vagyonleltár szerint rendelkezik. A tárgyi eszköznek 

minősített ingóságok beszerzéséről, selejtezéséről, értékesítéséről a fenntartó 

hozzájárulásával dönthet. ( A költségvetésében tervezetten és jóváhagyotton túl) 

 

14. A költségvetési szervnél foglalkoztatottak jogviszonya: 

 Közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény alapján. 

 Munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony a Munka 

Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény rendelkezései alapján. 

 

15. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: a költségvetési szerv vezetőjét 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bízza meg nyilvános pályázati eljárás 

útján. 

 

16. A költségvetési szerv képviseletére jogosultak: a költségvetési szerv vezetője, távolléte 

esetén az általa megbízott dolgozó. 

 

17. Záró és hatályba lépő rendelkezések: 

      A költségvetési szerv részletes szervezeti és működési szabályait az SZMSZ-e  

            tartalmazza. 

      Jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat hatályba 

      lépésének időpontja: 2011. január 14. 

    

Abony, 2011. ………………… 

Romhányiné Dr. Balogh Edit 

        polgármester 

Záradék: 

 

Jelen Alapító Okiratot Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 16/2011.(I.14.) 

számú Képviselő-testületi határozattal hagyta jóvá. 

 

Abony, 2011. ……………………………….. 

 

       Romhányiné Dr. Balogh Edit 

        polgármester 


