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I. Fejezet 
Általános rendelkezések 

 
 
1. Az Ercsi Egészségügyi Központ alapadatai:   
 

a) A költségvetési szerv megnevezése: Ercsi Egészségügyi Központ; 
b) A költségvetési szerv székhelye: 2451 Ercsi, Esze Tamás u. 14.; 
c) A költségvetési szerv irányító szervének megnevezése, székhelye: Ercsi Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete, 2451 Ercsi, Fő u. 20.; 
d) A költségvetési szerv fenntartójának megnevezése, székhelye: Ercsi Város 
Önkormányzat, 2451 Ercsi, Fő u. 20. 

 
2. Az Ercsi Egészségügyi Központ, mint költségvetési szerv (a továbbiakban: intézmény) 
alapítását és működtetését előíró – jelenleg hatályos – jogszabályi rendelkezések: 
 

a) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 
bekezdés 4. pontja; 

b) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7/A.§-a és 8.§ (1) bekezdés b) 
pontja. 

 
3. Az intézmény alapításáról rendelkező – jelenleg hatályos – alapító okirat 
 

a) kelte: 2016. november 29. 

b) száma: 336-2/2016 

c) hatályba lépésének időpontja: 2016. december 8. 

 
4. Az intézmény gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv. 
 
5. Az itézményt 1995. július 1. napján hozta létre Ercsi Nagyközség Képviselő-testülete az 
52/1995.(IV.25.) Kt. számú határozatával. 

 
6. Az intézmény ellátandó közfeladata: Általános járóbeteg-ellátás alaptevékenységként történő 
ellátása, mely tevékenység keretein belül háziorvosi általános orvosi ellátást, konzultációt és 
gyógykezelést végez. Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5.§ (1) 
bekezdése alapján a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik a 
háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, a fogorvosi alapellátásról, az alapellátáshoz 
kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásról, a védőnői ellátásról 
és az iskola-egészségügyi ellátásról. 

 
7. Az intézmény főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 
szakágazat száma szakágazat megnevezése 
862100 Általános járóbeteg-ellátás 
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8. Az intézmény alaptevékenysége: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontja szerinti egészségügyi alapellátás, az 
egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások.  

 
9. Az intézmény alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 

kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 
072111 Háziorvosi alapellátás 
072311 Fogorvosi alapellátás 
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás   
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 
 

10. Az intézmény illetékessége, működési területe: Ercsi Város közigazgatási területe. 
 

11. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: az intézményvezetőt nyilvános pályázat 
útján a Képviselő-testület nevezi ki a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 41.§ (7) bekezdése, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény, illetve a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről 
szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendelet előírásai szerint. 

 
12. Az intézményvezető tekintetében az egyéb munkáltatói jogkört a polgármester gyakorolja. 
 
13. Az intézmény alkalmazásában álló személyek jogviszonya: 

 
foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 
közalkalmazotti  jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény 
 

14. Az intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak és más munkavállalók tekintetében a 
munkáltati jogokat az intézményvezető gyakorolja. 
 

II. Fejezet 
 

Az Intézmény szervezete és működése 
 

1. Az intézmény önálló jogi személy. 
 
2. Az intézmény, mint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv pénzügyi, 
gazdálkodási feladatait az Ercsi Polgármesteri Hivatal látja el. 
 
3. Az intézmény kiadási előirányzatai a naptári évre összeállított és a fenntartó által 
jóváhagyott költségvetésében szerepelnek. 
A fenntartónak kell gondoskodnia az alapfeladatok ellátásához szükséges pénzeszközökről. 
 
4. Az intézmény belső szervezeti egységeinek meghatározásánál alapelv, hogy az intézmény 
feladatát zavartalanul és zökkenőmentesen, a szakmai követelményeknek megfelelően, 
kimagasló színvonalon láthassa el. 
 
5. Az intézmény szervezeti felépítése: 

a) házorvosi, házi gyermekorvosi ellátás; 
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b) fogorvosi alapellátás; 

c) az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi ügyeleti ellátás; 

d) védőnői ellátás; 

e) iskola-egészségügyi ellátás. 

 
6. Az intézmény szervezeti felépítését az SzMSz melléklete tartalmazza. 
 
 

III. Fejezet 
Az intézmény irányítása, vezetése 

 
 

1. Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője felel az intézmény szakszerű és törvényes 
működéséért, az ésszerű és takarékos gazdálkodásért.  
E feladatának – szakmai önállósága megtartása és annak garantálása mellett – a hatályos 
jogszabályok, az SzMSz, illetőleg az intézményfenntartó rendeleteinek és határozatainak 
figyelembevételével tesz eleget. 
 
2. Az intézmény vezetője képviseli az intézményt. 
Jogkörét esetenként vagy az ügyek meghatározott körében helyettesére átruházhatja. 
 
3. Az intézmény vezetőjének feladat- és hatáskörébe tartozik: 
 

a) az intézmény vezetése; 

b) az intézményvezető-helyettes megbízása, a megbízás visszavonása; 

c) az intézmény alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása; 

d) a munkaköri leírások meghatározása; 

e) az intézmény belső szabályzatainak elkészítéséről és végrehajtásáról való 
gondoskodás; 

f) a gyógyító, megelőző munka irányítása és ellenőrzése; 

g) az intézmény tevékenysége elleni panaszok kivizsgálása; 

h) az intézmény feladatkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű 
megszervezése és ellenőrzése; 

i) a költségvetés keretei között az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi 
feltételek biztosítása; 

j) a vállalkozó háziorvosok részére a működésük biztosítása és koordinálása; 

k) a költségvetés keretei között a kötelezettségvállallások  teljesítése; 

l) gondoskodás az intézmény munkavédelmi, tűzvédelmi, katasztrófavédelmi 
feladatairól. 
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4. Az intézményvezető a feladatait az intézményvezteő helyettessel, közvetlen 
munkatársaival, valamint a vállalkozó háziorvosok közreműködésével látja el. 
 
5. Az intézményvezető közvetlen munkatársai a munkájukat a munkaköri leírásuk, illetve 
feladat-ellátási szerződésük, valamint az intézmény vezetőjének közvetlen irányítása mellett 
végzik. 
 
6. Az intézményvezető-helyettes feladata: 
 

a) az intézményvezető távolléte vagy akadályoztatása esetén annak helyettesítése; 

b) az intézményvezető közvetlen irányítása mellett az intézmény által nyújtott 
tevékenység felügyelete és a tevékenység összehangolása; 

c) az egészségügyi dokumentációk vezetése, szabályszerűségének biztosítása és 
felügyelete; 

d) a betegjogok érvényesülésének folyamatos figyelemmel kisérése; 

e) a betegek által bejelentett panaszok kivizsgálásában való közreműködés; 

f) a betegjogi képviselővel való kapcsolattartás; 

g) az egészségügyi hatósági intézkedések végrehajtásának ellenőrzése; 

h) a házirend rendelkezései végrehajtásának ellenőrzése; 

i) kapcsolattartás az egészségügyi alapellátás biztosításában érintett hatóságokkal, más 
szervezetekkel. 

 
7. Az intézményvezető-helyettes 6. pontban meghatározott és további feladatait a munkaköri 
leírása tartalmazza.  
 
 

IV. Fejezet 
Az intézmény belső szervezeti egységeinek főbb feladatai 

 
 
1. Háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás:  
 
A háziorvos személyes és folyamatos orvosi ellátást nyújt az egészség megőrzése, a 
betegségek megelőzése, korai felismerése és gyógyítása, valamint az egészségfejlesztés 
céljából. 
A házi gyermekorvos az ellátást a 19. életévét be nem töltött személyek számára biztosítja. A 
házi gyermekorvosi ellátást a 14-19. év közötti személyek esetében - erre irányuló választás 
alapján - háziorvos is nyújthatja. 
A korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen kiskorú törvényes képviselője a 
gyermek egészséges fejlődése érdekében köteles a háziorvossal, házi gyermekorvossal 
együttműködni, és a háziorvos, házi gyermekorvos által meghatározott időpontokban végzett 
szűrővizsgálatok, státuszvizsgálatok és kontrollvizsgálatok elvégzéséhez a korlátozottan 
cselekvőképes vagy cselekvőképtelen kiskorú jelenlétét biztosítani. Ha a törvényes képviselő 
e kötelezettségének nem tesz eleget, a háziorvos, házi gyermekorvos kezdeményezésére az 
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egészségügyi államigazgatási szerv a vizsgálatot határozattal elrendeli. Az egészségügyi 
államigazgatási szerv a határozatot megküldi a család- és gyermekjóléti központnak, valamint 
a gyámhatóságnak. 
A háziorvos, házi gyermekorvos a gyermekvédelmi jelzőrendszer részeként jelzi a gyermek 
veszélyeztetettségét a család- és gyermekjóléti szolgálatnak, valamint a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: 
Gyvt.) meghatározott esetekben hatósági eljárást kezdeményez. Ennek során a háziorvos, házi 
gyermekorvos a Gyvt. 11. § (1a) bekezdésében és 17. § (2)-(3a) bekezdésében foglaltak 
alkalmazásával jár el. 

 
 

2. Fogorvosi alapellátás:  
 

Területi ellátási kötelezettséggel vegyes (iskolafogászat, felnőtt fogászat) szolgálat 
formájában látja el a fog- és szájbetegségek megelőzésével, szűrésével, gyógyításával, 
hiányzó fogak pótlásával kapcsolatos feladatokat. Rendelési ideje heti 30 óra. A feladat-
ellátás fog- és szájbetegségek szakorvosi, valamint fogászati asszisztensi végzettséghez kötött. 
Fogászati ügyelet az intézményben nem működik. 

 
 
3. Az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi ügyeleti ellátás: 
Az intézmény az alapellátáshoz kapcsolódóan - e feladatok rendelési időn kívüli ellátására – 
háziorvosi ügyeleti ellátásról gondoskodik. 

 
4. Védőnői ellátás:  
 
A védőnő személyes és közösségi ellátást nyújt az egészségi állapot megőrzése, a betegségek 
megelőzése, korai felismerése, valamint az egészségfejlesztés céljából a várandós anyák, a 19. 
életévet be nem töltött személyek, valamint a családtervezés időszakában lévő személyek 
számára. 
A védőnő a 25-65. éves női lakosság részére jogszabályban meghatározottak szerint 
népegészségügyi szűréseket végez. 
 
A védőnői ellátás feladata: 

a) a család- és nővédelmi tanácsadás, reproduktív egészségfejlesztés, 
b) a várandós anyák gondozása, 
c) a gyermekágyas és szoptató anyák gondozása, 
d) az újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig a gyermekek gondozása, 
e) az óvodában a védőnői feladatok végzése, az oktatási intézményben a tanulók ellátása, 
f) az oktatási intézménybe nem járó otthon gondozott tanköteles korú gyermek gondozása, 
g) családgondozás, 
h) a gyermek családban való nevelkedésének elősegítése, együttműködés a háziorvossal, 

házi gyermekorvossal, a család- és gyermekjóléti szolgálattal, a család- és gyermekjóléti 
központtal a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében, 

i) a gyermekvédelmi jelzőrendszer részeként a gyermek veszélyeztetettségének jelzése a 
háziorvosnak, házi gyermekorvosnak, a család- és gyermekjóléti szolgálatnak, valamint a 
Gyvt.-ben meghatározott esetekben hatósági eljárás kezdeményezése, amelynek során a Gyvt. 
11. § (1a) bekezdésében és 17. § (2)-(3a) bekezdésében foglaltak alkalmazásával kell eljárni, 

j) az egyéni és közösségi egészségfejlesztési, egészségvédelmi programok tervezésében, 
szervezésében és megvalósításában részvétel. 
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A védőnői ellátás a megelőző ellátások körében: 
a) az egészségi állapot javítására, a rizikótényezők elkerülésére, csökkentésére, ebben a 

körben az egészséges életmódra, táplálkozásra, a mindennapos testmozgásra, lelki egészségre, 
az egészséges és biztonságos környezet kialakítására, az egészségkárosító magatartás 
elkerülésére, a családtervezési módszerek alkalmazására, szűrésekre történő 
figyelemfelhívásra irányul (elsődleges megelőzés), 

b) a rizikótényezők, az elváltozások, a megbetegedések korai felismerésére és jelzésére 
irányul (másodlagos megelőzés), 

c) a tartós megbetegedésben, fogyatékkal, hátrányos helyzetben élő személyek, családok 
fokozott gondozására, egészségi állapotuk, szociális helyzetük és környezetük nyomon 
követésére, az elfogadható körülmények és életvitel kialakításában történő segítségnyújtásra 
irányul (harmadlagos megelőzés), 

d) együttműködik a szociális, köznevelési, család- és ifjúságügyi, felzárkózási, civil- és 
egyházi, a kulturális és további érintett ágazatokkal. 

 
A várandós és gyermekágyas anya, a korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen 
kiskorú gondozója és törvényes képviselője a gyermek egészséges fejlődése érdekében 
köteles a védőnővel a (3) és (4) bekezdésben meghatározott feladatai ellátása során 
együttműködni. 
Ha a korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen kiskorú törvényes képviselője nem 
gondoskodik a kiskorúnak a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek 
megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a 
szűrővizsgálatok igazolásáról szóló jogszabály szerint a védőnő feladatkörébe tartozó 
szűrővizsgálaton való megjelenéséről, valamint a védőnő feladatkörébe tartozó szolgáltatások 
igénybevételéről, a védőnő kezdeményezésére az egészségügyi államigazgatási szerv 
határozattal intézkedik. Az egészségügyi államigazgatási szerv a határozatot megküldi a 
család- és gyermekjóléti központnak, valamint a gyámhatóságnak. 
 
 
5. Iskola-egészségügyi ellátás:  
 
Az iskola-egészségügyi ellátás személyes és közösségi ellátást nyújt az egészségi állapot 
megőrzése, a betegségek megelőzése, korai felismerése, valamint az egészségfejlesztés 
céljából. 
 
Az iskola-egészségügyi ellátás a tanulói jogviszony megkezdésétől a 18 éves korosztályig, 
valamint a 18 év feletti, középfokú nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevők részére a 
következő megelőző ellátásokat végzi: 

a) életkornak megfelelően az anyagcserére, az érzékszervek működésére vonatkozó, 
valamint teljes körű fizikális szűrővizsgálat, 

b) a fogazati rendellenességek felismerését célzó vizsgálat, valamint a teljes fogászati státus 
rögzítése, 

c) az életkornak megfelelő fejlődésre vonatkozó vizsgálatok, 
d) a környezeti tényezők rizikófaktorainak feltárása és az általuk indukált megbetegedések 

megelőzését és korai felismerését célzó szűrővizsgálatok, tevékenységek, 
e) részvétel az iskolai egészségfejlesztésben, 
f) az egészségügyi, szociális, mentális problémákkal élő, hátrányos helyzetű tanulók 

kiemelt gondozása, megfelelő iskolai körülmények, életvitel kialakításában történő 
segítségnyújtás, pályaválasztásuk segítése, 

g) a tanulók szakmai alkalmasságának orvosi, védőnői vizsgálata, 
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h) a fertőző betegségek megelőzésével kapcsolatos feladatok, az iskolai életkorhoz kötött és 
önkéntesen igénybe vehető kampányoltások elvégzése, 

i) együttműködés a köznevelés szereplőivel, szülőkkel, az alapellátás más szereplőivel, 
család- és gyermekjóléti szolgálattal, a család- és gyermekjóléti központtal a gyermekek 
egészséges fejlődésének biztosítása érdekében. 
 
Az iskola-egészségügyi ellátás megszervezése során gondoskodni kell arról, hogy álljon 
rendelkezésre a vizsgálatok elvégzésére alkalmas, miniszteri rendeletben meghatározott 
feltételekkel rendelkező helyiség. 
Az iskola-egészségügyi ellátás részletes szakmai szabályait a miniszter rendeletben határozza 
meg. 
 
 
6. Adminisztratív alkalmazott:  
 
Feladatát az intézményvezető közvetlen irányítása mellett látja el.  
Ellátja az intézmény működésével összefüggő gazdasági, pénzügyi és intézmény-üzemeltetési 
feladatokat, mindezekkel összefüggésben felmerülő adminisztratív feladatokat. 

 
 

 
V. Fejezet 

Az intézmény munkarendje 
 
 

Az intézmény érvényes működési engedélye szerint. 
 
 

VI. Fejezet 
Záró rendelkezések 

 
 
1. Az intézmény eredményes és hatékony működéséhez szükséges további rendelkezéseket 
szabályzatok, valamint intézményvezetői utasítások tartalmazzák. 
 
2. A szervezeti és működési szabályzat 2017. február 1-től hatályos. 

 
 
 
Ercsi, 2017. január 31.  

 
 
 
 

Győri Máté     Dr. Várföldi Tamás 
           polgármester                                                     intézményvezető 
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Melléklet az Ercsi Egészségügyi Központ  
Szervezeti és Működési Szabályzatához  

 
 
 

Az intézmény szervezeti felépítése és létszámadatai 
 
 
 

                                      Intézményvezető          Vállalkozó háziorvosok 
 
 

    
 
                    Intézményvezető-helyettes 
           

 
      Háziorvosok 
      Házi gyermekorvosok 

        Fogorvosok 
        Védőnők 
        Asszisztensek 
        Adminisztratív alkalmazott 
 

 
 

 

 

 

 
 


