
 

 

 

Okirat száma: SZOC/662-7/2021 

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, Védőnői tanácsadó 4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 37. 

3 Orvosi Rendelő, Védőnői tanácsadó 4400 Nyíregyháza, Alma utca 71. 

4 Központi Orvosi Ügyelet 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 70. 

5 Orvosi Rendelő 4400 Nyíregyháza, Vay Ádám körút 5.  

6 Orvosi Rendelő 4400 Nyíregyháza, Vay Ádám körút 7.  

7 Orvosi Rendelő, Védőnői tanácsadó 4400 Nyíregyháza, Toldi utca 65/a  

8 Orvosi Rendelő, Védőnői tanácsadó 4400 Nyíregyháza, Fenyő utca 1.  

9 Orvosi Rendelő 4400 Nyíregyháza, Hold utca 2/B. 

10 Orvosi Rendelő, Védőnői tanácsadó 4481 Nyíregyháza, Fácán utca 2/a 

11 Orvosi Rendelő, Védőnői tanácsadó 4400 Nyíregyháza, Csillag utca 4-6. 

12 Orvosi Rendelő 4400 Nyíregyháza, Tokaji út 1/D. 

13 Védőnői tanácsadó 4400 Nyíregyháza, Rákóczi utca 23/a. 

14 Védőnői tanácsadó 4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 8. 

15. Védőnői tanácsadó 4400 Nyíregyháza, Stadion utca 8. 

2.  
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 
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2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990.02.07. 

2.2. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 Nyíregyháza Bölcsődei Igazgatósága  4400 Nyíregyháza Krúdy Gyula 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 egészségügyről 
szóló 1997.évi CLIV. tv. alapján. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 862100 Általános járóbeteg-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, 
5. - 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 szaka pola si feladatok [20/1996.(VII. 26.) NM rendelet] 
- Otthoni hospice ella ta s [60/2003.(X. 20.)ESZCSM rendelet]. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 

kapcsolatos feladatok 
2 051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 
3 072111 Háziorvosi alapellátás 
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4 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 
5 072311 Fogorvosi alapellátás 
6 072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás 
7 072313 Fogorvosi szakellátás 
8 072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás   
9 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 

10 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 
11 074032 Ifjúság - egészségügyi gondozás 
12 074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok 
13 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés  

 

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 működése 

5.1. 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: 

 
 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 egészségügyi szolgálati 
jogviszony  

2020. évi C. törvény az egészségügyi szolgálati 
jogviszonyról 

2 megbízási jogviszony 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

 



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  EGÉSZSÉGÜGYI  ALAPELLÁTÁSI
IGAZGATÓSÁG 2021. február 25. napján kelt, 2021. március 01. napjától alkalmazandó SZOC/662-6/2021
okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: Nyíregyháza, 2021. február 26.
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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: Kiss Andrea


Egyedi azonosítója: KT15013


Beosztása: államháztartási referens


Szervezeti egység megnevezése: Államháztartási Iroda


Szervezet megnevezése: Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság


A hitelesítés időpontja: 2021.02.26 10:03:22


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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