
Okirat száma: 61471-5/2018. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a  Szombathelyi Egészségügyi 
és Kulturális Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratát a következők szerint adom 
ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése:  Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények Gazdasági 
Ellátó Szervezete 

1.1.2. rövidített neve:      Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye:                9700 Szombathely, Wesselényi u. 4. 

1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1  Rumi út 74. 

2  Jáki út 35. 

3  Kiskar utca 3-9. 

4  Március 15 tér 3. 

5  Szűrcsapó út 23. 

6  Selmec utca 1. 

7  Szent Márton utca 20-24. 

8  Váci Mihály utca 3. 

9  Fogaras utca 10. 

10  Deák Ferenc utca 3. 

11  Aréna utca 10. 

12  Dózsa György utca 4. 

13  Dózsa György utca 6. 

14  Hadnagy utca 1. 

15  Zrínyi utca 10. 

16  Zrínyi utca 12. 

17  Nagykar utca 1-3. 

18  Rohonci út 1. 
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19  Paragvári utca 77. 

20  Szent László király utca 7-11. 

21  Szent László király utca 10. 

22  Petőfi Sándor utca 1. 

23  Szent Márton utca 77. 

24  Simon István utca 2. 

25  Sorok utca 44. 

26  Losonc utca 1. 

27  Benczúr Gy. utca 10. 

28  Ernuszt Kelemen utca 10. 

29  Rákóczi Ferenc utca 79. 

30  Bem József utca 7. 

31  Bercsényi Miklós utca 1. 

32  Széchenyi utca 2. 

33  Nyitra utca 15. 

34  Váci Mihály utca 11. 

35  Kőrösi Cs. Sándor utca 5. 

36  Paragvári utca 2. 

37  Bolyai J. utca 11. 

38  Wesselényi utca 4. 

39  Szűrcsapó utca 45. 

40  Bem József utca 9.b. 

41  Táncsics M. utca 48. 

42  Jókai utca 14. 

43  Nádasdy F. utca 4. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma:            1992. július 1. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése:          Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 

2.2.2. székhelye:                 9700 Szombathely, Kossuth L. utca 1-3. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése:  Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 
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3.1.2. székhelye:         9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. 

 

3.2     A költségvetési szerv fenntartójának 

           3.2.1. megnevezése: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 

           3.2.2. székhelye: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: 

 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13 § (1) bekezdés 4. 
pontja, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) 
bekezdése a települési önkormányzat feladatai között határozza meg az egészségügyi 
alapellátás körében az alábbi feladatokról való gondoskodást: 
- háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról 
- fogorvosi alapellátásról 
- alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásról 
- védőnői ellátásról 
- iskola-egészségügyi ellátásról 
melynek az önkormányzat az Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ létrehozásával 
tesz eleget. 

 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 
841117 kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, 

kisegítő szolgálatai 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

 
Működési területén biztosítja az egészségügyi alapellátást, figyelemmel kíséri az egészségügy 
átalakulásának, átszervezésének jogszabályi változásait, és intézeten belül realizálja 
megvalósítását. Működési területén kívül biztosítja Szombathely város vonzáskörzetéhez 
tartozó települések fogászati alapellátását és fogorvosi ügyeleti ellátását, valamint megoldja, 
zökkenőmentesen megszervezi a kislaboratórium vér- és egyéb anyagának szállítását a 
vérszállítási körbe bevont Vas megyei településekről. 

 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (4a) pontjára tekintettel, az 
Önkormányzat kijelölése alapján - a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjére 
vonatkozó megállapodásban meghatározottak szerint - ellátja  

 az AGORA Szombathelyi Kulturális Központ, 
 a Mesebolt Bábszínház,  
 a Savaria Szimfonikus Zenekar, 
 a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár, valamint 
 a Szombathely Városi Vásárcsarnok  
 a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum 
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az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) 
kormányrendelet 9. § (1) bekezdése a) pontjában meghatározott pénzügyi, gazdasági, 
adminisztrációs feladatait. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi - gazdálkodási, 

üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 

2 072111 Háziorvosi alapellátás 

3 072311 Fogorvosi Alapellátás 

4 072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás 

5 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 

6 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 

7 074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése 

8 074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 
 
Szombathely város közigazgatási területe, Sé és Nárai csatolt községek. Fenntartóval 
fogászati alapellátás feladataira, fogászati ügyelet biztosítására szerződött települések 
közigazgatási területe. Intézménnyel laborvizsgálati anyagok elszállítására szerződött 
települések. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
 

az intézmény vezetőjét Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a végrehajtásáról rendelkező, a helyi 
önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési 
intézményekre vonatkozó 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet előírásai szerint pályázat alapján 
bízza meg. A magasabb vezetői megbízás legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre szól. 
 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkalmazotti jogviszony a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

tv. 

2 megbízásos jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 

3 
közfoglalkoztatás a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 

kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CVI. törvény 

 



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  SZOMBATHELYI  EGÉSZSÉGÜGYI  ÉS
KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZETE 2018. május 15. napján kelt, 2018.
május 16. napjától alkalmazandó 61471-4/2018. okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti
tartalmának.

Kelt: Szombathely, 2018. május 16.
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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: Márton Péter


Egyedi azonosítója: KT18007


Beosztása: osztályvezető


Szervezeti egység megnevezése: Államháztartási Iroda Államháztartási Finanszírozási Osztály


Hivatal megnevezése: Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatóság


A hitelesítés időpontja: 2018.05.16 10:29:31


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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