Mátramindszent Községi Önkormányzat
9/1994./X.7./Ör. sz. rendelete
Háziorvosi és Védőnői Szolgálatának
Alapító Okiratáról.
1.§.
Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testület a települési
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 8.§.(4) bekezdésében kapott
kötelezettségének ellátására a törvény 9.§.(4) bekezdésében biztosított jogköre
alapján háziorvosi és védőnői szolgálatot működtet.
A szolgálat neve, székhelye.
1.) Az intézmény hivatalos elnevezése: Mátramindszent Községi
Önkormányzat Háziorvosi és Védőnői Szolgálata
2.) Az intézmény székhelye: 3155 Mátramindszent, Kossuth tér 7.
(Háziorvosi rendelő)
3.) Az intézmény telephelye: 3155 Mátramindszent, Kossuth tér 30. (védőnői
szolgálat)
Az intézmény működésének célja, feladata
1.) A háziorvosi szolgálat elsődleges, személyes és folyamatos ellátást nyújt
– a jogszabályokban meghatározott körben és módon – az egészségi
állapot megőrzése, a betegségek megelőzése és gyógyítása céljából. A
védőnői szolgálat keretében – a szolgálatra vonatkozó szabályok alapján –
a terhes és csecsemőgondozás feladati kerülnek ellátásra. A háziorvosi
szolgálat ellátja egyben a házi gyermekorvosi szolgálat feladatait is.
2.) A háziorvosi és védőnői szolgálat alapfeladatai körében ellátja
TEAOR 8512 Járó betegek orvosi ellátása
8513 Közegészségügyi és járványügyi ellátás
8519 Egyéb humán egészségügyi tevékenység feladatait.
3.) A háziorvosi és védőnői szolgálat alaptevékenységén kívül vállalkozási
tevékenységet nem folytathat.
Az intézmény alapítása, működtetés, jogutódlás
A háziorvosi és védőnői szolgálat a Mátramindszent Községi Közös tanács által
alapított körzeti orvosi szolgálat és védőnői szolgálat jogutódja.
A háziorvosi és védőnői szolgálat fenntartója a Mátramindszent i Községi
Önkormányzat

Címe: 3155 Mátramindszent, Kossuth tér 25.
Az intézmény gazdálkodása, a gazdálkodáshoz rendelkezésre bocsátott eszköz.
A háziorvosi és védőnői szolgálat részben önálló költségvetési intézmény.
A működéshez szükséges pénzeszközöket az éves költségvetésben a fenntartó
önkormányzat biztosítja. Az intézmény az önkormányzati költségvetésen belül
önálló címet alkot.
Ezen belül, - mint külön alcím – elkülönítetten szerepelnek a háziorvosi
szolgálat és a védőnői szolgálat bevételei és kiadásai.
Az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos feladatoknak ellátására, mint az
önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező intézményt az önkormányzat
polgármesteri hivatalát jelöli ki.
A polgármesteri hivatal az intézmény gazdálkodásával kapcsolatban: megtervezi
az éves költségvetéssel kapcsolatos bevételi és kiadási előirányzatait, ellátja a
pénzkezelés, pénzellátás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés, a számvitel
analitikus nyilvántartását, az információ szolgáltatás és beszámolás feladatait.
A gazdálkodással kapcsolatban kötelezettségvállalást a polgármesteri hivatal
tehet. A hivatal látja el a működés során az előirányzat-módosítás
előkészítésének feladatait is.
A tárgyi eszköz felújítás és beruházás az éves költségvetésben jóváhagyott
mértékig a polgármesteri hivatal bonyolításában történik.
A fenntartó önkormányzat az intézmény alaptevékenységének ellátásához
szükséges ingó- és ingatlan vagyont rendelkezésre bocsátja.
Ennek keretében a körzeti háziorvosi szolgálat működéséhez használatra
bocsátja a mátramindszenti 404 tulajdoni lapon 325-ös helyrajzi számon
nyilvántartott 1449 m2 alapterületű – a valósában Mátramindszent, Kossuth tér
30. szám alatti művelődési ház erre kijelölt helyiségeit, és a működéshez
szükséges mellékhelyiségeket.
Az intézmény, illetve intézményegységnek ingóvagyona a mindenkori ingóleltár
szerinti vagyon.
A vagyon csak az alapfeladat szerinti működést szolgálhatja. A vagyonnal
kapcsolatos jognyilatkozatokat és kötelezettség vállalásokat csak a fenntartó
önkormányzat, illetve polgármesteri hivatal tehet.
Létszám és bérgazdálkodás
A háziorvosi és védőnői szolgálat feladatainak ellátásához a fenntartó
főfoglalkozásban egy fő háziorvos, 1 fő ápolónő, 1 fő asszisztens, 1 fő védőnő,
valamint 1 fő takarító (fűtő) létszámot biztosít.

A háziorvos kinevezése határozatlan időre – az erre vonatkozó jogszabályok
alapján – a Képviselő-testület hatásköre. A kinevezés, felmentés és fegyelmi
ügyek kivételével a munkáltató jogköröket a polgármester gyakorolja. A
polgármester gyakorolja – a háziorvos véleményének kikérése mellett – az
intézmény többi dolgozójával kapcsolatos valamennyi munkáltató jogkört.
Az intézménynek önálló bérgazdálkodási jogkörre nincs. A bérgazdálkodással
kapcsolatos feladatokat a polgármesteri hivatal látja el.
Az intézmény jogköre
Az intézmény önálló jogi személy. Szakmai tevékenységében jogalanyisága
teljes egészében önálló. Gazdálkodásában, vagyonkezelésében önállósága és
perképessége ezen alapító okirat keretei között korlátozott.
2.§.
A háziorvosi szolgálat ellátja Szuha Község háziorvosi feladatait is. A feladat
ellátásának finanszírozására Mátramindszent és Szuha községeknek az éves
költségvetések során kötött megállapodások alapján kerül sor.
3.§.
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Hatályba lépésével egyidejűleg a
Mátramindszent Községi Közös Tanács és Végrehajtó Bizottságának a körzeti
orvosi szolgálat, valamint a védőnői szolgálat alapítására, működtetésére
vonatkozó valamennyi rendelete és határozata hatályát veszti.
Mátramindszent, 1994. október 7.

Molnár Gábor Dr. Balázs Ottó
Polgármester jegyző

