
 

Okirat száma: 

Alapító okirat 
 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Bonyhádi Védőnői 
Szolgálat alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Bonyhádi Védőnői Szolgálat 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 16. 

1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Védőnői Tanácsadó 7150 Bonyhád, Szent Imre utca 7. 

2 Védőnői Tanácsadó 7150 Bonyhád, Bajcsy-Zsilinszky utca 38. 

3 Védőnői Tanácsadó 7150 Bonyhád, Fáy lakótelep 34. 

4 Védőnői Tanácsadó 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 18. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2020. november 1. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Bonyhád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Bonyhád Város Önkormányzata 
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3.2.2. székhelye: 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. 
törvény 5. § (1) bekezdés d) pontja szerinti védőnői ellátás biztosítása. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 869000 Egyéb humán-egészségügyi ellátás 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  
4.3.1. a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V.21.) ESZCSM rendelet szerint  

- nővédelem, anyaságra való felkészítés  
- családgondozás  
- várandós és gyermekágyas anyák gondozása  
- gyermekek gondozása újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig  
- védőoltások szervezése, nyilvántartása, jelentése  
- egyéni és közösségi egészségfejlesztési, egészségvédelmi programok szervezése, 
megvalósítása  

4.3.2. az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet szerint  
- tanulók védőnői vizsgálata 2 évenként  

 - tanulók személyi higiénéjének ellenőrzése  
 - balesetvédelem, elsősegélynyújtás  
 - védőoltások szervezése, előkészítése, nyilvántartása  
 - egészségnevelés, részvétel az egészségtan oktatásában  

- részvétel az iskolai helyiségek, környezet és az étkeztetés higiénés ellenőrzésében 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 

2 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 

3 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás 

4 074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése 

5 074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Bonyhád Város és Grábóc Község 
közigazgatási területe. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét, az igazgatót 
Bonyhád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bízza meg pályázat útján a 



 

3 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és annak az egészségügyi 
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendeletben 
foglaltak alapján legfeljebb öt évig terjedő határozott időre. Felette az egyéb munkáltatói 
jogokat a polgármester gyakorolja.  

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti jogviszony 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 

2 munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

3 megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

4 
közfoglalkoztatotti 
jogviszony 

a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 
kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CVI. törvény 

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot 2020. november 1. napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Bonyhád, időbélyegző szerint 

P.H. 

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi 
polgármester 

 
 


