Alapító okirat (kiemelt szegmensek)
A költségvetési szerv neve:
Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet (továbbiakban intézmény)
Székhelye, címe:
2370 Dabas, Bartók B. u. 61.
Az intézmény működési köre:
Pest megye területéről az alábbi települések közigazgatási területe:
Dabas, Alsónémedi, Bugyi, Ócsa, Inárcs, Kakucs, Újhartyán, Újlengyel, Hernád,
Pusztavacs, Örkény, Táborfalva, Tatárszentgyörgy
Az intézmény alapító szerve, az alapítói jogok gyakorlójának megnevezése, címe:
Dabas Város Önkormányzata
2370 Dabas, Szt. István tér 1/b.
Az intézmény alapításának éve:
1999
Alapítást elrendelő határozat: 2/1999.
Az intézmény irányító szerve:
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő- testülete
2370 Dabas, Szt. István tér 1/b.
Az intézmény jogállása:
Jogi személyként működő helyi önkormányzati költségvetési szerv
Az intézmény által ellátott közfeladat:
Az egészségügyről szóló 1997. évi CI.IV. törvény 89.§-a alapján általános járóbetegszakellátás
Az intézmény gazdálkodási besorolása:
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
A feladat ellátását szolgáló vagyon:
Ingatlan: Cím:2370 Dabas, Bartók B. u. 61.
Helyrajzi szám: 2519/1
Becsült érték: Bruttó 1.219.866.098,Ingó: vagyonleltár szerint

Az intézmény alaptevékenysége:
Járóbeteg szakorvosi ellátás
Államháztartási szakágazati besorolása:
862200 szakorvosi járóbeteg-ellátás
Alaptevékenység(ek) államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás
862211 Járó beteg gyógyító szakellátás
862220 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)
862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
862303 Fogorvosi szakellátás
869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
869032 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások
869037 Fizikoterápiás szolgáltatás
862214 Járó betegek egynapos ellátása
869041 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás
Az intézmény vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.
Az intézmény vezetőjének megbízási rendje:
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetőjét Dabas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete pályázat útján bízza meg.
Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
Közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony, Polgári Törvénykönyv szerinti megbízási
jogviszony, közreműködői szerződés (társas vállalkozás tagjaként, szabadfoglalkozás
keretében)
Az intézmény képviselete:
Az intézmény képviseletét a fenntartó által megbízott intézményvezető látja el, aki az
ügyek meghatározott körére eseti jelleggel, illetve általánosan a képviseleti jogát a
Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott módon átruházhatja.
Dabas, 2013.06.27.
Rigóné Dr. Roicsik Renáta
jegyző

Kőszegi Zoltán
polgármester

Alapító okirat kiegészítés
a 2014. január 1-jétől érvényes kormányzati funkció megadása miatt
A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:
072112 háziorvosi ügyeleti ellátás
072210 járóbetegek gyógyító szakellátása
072240 járóbetegek egynapos ellátása (pl. művesekezelés)
072313 fogorvosi szakellátás
072420 egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
072430 képalkotó diagnosztikai szolgáltatások
072450 fizikoterápiás szolgáltatás
073160 egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)
074011 foglalkozás-egészségügyi alapellátás
074031 család és nővédelmi egészségügyi gondozás
074032 ifjúság –egészségügyi gondozás
Dabas, 2014. január 15.
Kőszegi Zoltán
polgármester

