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LUMNICZER SÁNDOR KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET 
ALAPÍTÓ OKIRATA 

a módosításokkal egységes szerkezetben 
 
 
Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény 88. § (2) és a 90. § (1) bekezdése alapján az alábbi okiratot adja ki. 
 
 
1. Intézmény törzsszáma: 367307 
 
2. Intézmény neve:  Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet 
 
3. Székhelye:  9330 Kapuvár, Dr. Lumniczer Sándor u.10. 
 
4. Telephelyei:  9330 Kapuvár, Kossuth Lajos u. 8. 

9330 Kapuvár, Mátyás király u. 30. 
9365 Dénesfa, Fő u. 18. 

 
5. Alapításának éve: 1887. január 1. 
 

Alapító szerv:  történelmi alapító: Sopron Vármegye Törvényhatóság 
 
6. Alapítói joggal felruházott irányító szerv: 
    Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
    9330 Kapuvár, Fő tér 1. 
 
7. Működési köre: Az intézmény működési területe az egyes ellátási formák tekintetében a 

Győr-Moson Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási 
Szervének engedélyében meghatározottak szerint alakul. 

 
8. Hatályát veszti. 
 
9. Gazdálkodási jogkör alapján: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 
 
10. Jogszabályban meghatározott közfeladata: Kapuvár város és a kistérség terültén élő 

lakosság gyógyító, megelőző egészségügyi ellátása. 
 
11. Az intézmény által nyújtott egészségügyi szolgáltatás finanszírozója: Országos 

Egészségbiztosítási Pénztár, érvényes szerződés alapján. 
 
12. Az intézmény vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: 
 Nyilvános pályáztatás lefolytatása után Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-

testülete – a Munka törvénykönyve rendelkezési szerint – a képesítési előírásoknak 
megfelelő nyertes pályázóval a kórház főigazgatói munkakörére határozott időre szóló 
munkaszerződést köt. 

 
13. A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya: 

Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyre a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes 
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foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka 
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra 
irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (pl. 
megbízási jogviszony) az irányadó. 
 

Továbbiakban egészségügyi tevékenység szerint: 

a.) szabadfoglalkozás keretében, 
b.) egyéni egészségügyi vállalkozóként 
c.) egészségügyi társas vállalkozás tagjaként (közreműködő) foglalkoztathatóak. 

 
14. A költségvetési szerv alaptevékenységei szakfeladat rend szerint: 
 
ALAPTEVÉKENYSÉGI SZAKÁGAZAT 
 

861000 Fekvőbeteg-ellátás 
 
AZ INTÉZMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGE 
 
Fekvőbeteg ellátás 

861002 Fekvőbetegek krónikus ellátása 
861003 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás 

 
Járóbeteg ellátás 

862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása 
862212 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 
862213 Járóbetegek gyógyító gondozása 
862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 
862303 Fogorvosi szakellátás 
862220 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) 
862240 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás 
869020 Otthoni (egészségügyi) szakápolás 
869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 
869032 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 
869037 Fizikoterápiás szolgáltatás 
869035 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényre történő halottszállítás 
 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
562920 Egyéb vendéglátás 
011300 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése 
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 

 
Az intézmény működési területén a kapacitás lekötési megállapodásban és a finanszírozásban 
foglalt szakmai ellátási terjedelemben – a betegbeutalási rendnek megfelelően – a szervezeti 
tagozódás szerint szakmai területen végzi. 
 
a.) A járóbetegek vizsgálatát, gyógykezelését és gondozását részben a szervezetébe tartozó 
alapellátási szolgálatok, másrészt a gondozó és a szakrendelések útján végzi. 
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Diagnosztikai ellátások: A képalkotó diagnosztika területén röntgen és ultrahang 
diagnosztikai vizsgálatok, laboratórium. 
 
A Kistérségi Járóbeteg Központon belül az alapellátás integrálása: 
 

Védőnői szolgálat: 
A jogszabályban meghatározott alapfeladatán túl közvetlenül együttműködnek a házi 
gyermekorvosokkal, szülészeti-nőgyógyászati szakrendeléssel, gyermek 
szakrendelésekkel, kapcsolatot tartanak az oktatási intézményekkel, szociális 
ellátórendszerrel, különös tekintettel a gyermekvédelemre. 

 
Központi ügyelet: 
A kistérséget ellátó alapellátási ügyelet működtetését külső szolgáltató végzi, helyileg a 
rendelőintézet épületében. Az intézményünk lehetőséget biztosít az integrált informatikai 
rendszerbe való becsatlakozásukra. 

 
Háziorvosi és házi gyermekorvosi szolgálatok: 
Az intézményünk biztosítja a működéshez szükséges kubatúrát és lehetőséget biztosít az 
integrált informatikai rendszerbe való becsatlakozásukra. 

 
Fogorvosi szolgálat 
A rendelőintézet biztosítja a gyermek- és iskolafogászati ellátást, fogászati röntgent, és 
helyet ad a két vállalkozásban működtetett vegyes fogászati körzetet ellátó praxisoknak. 
Intézményünk biztosítja a működéshez szükséges kubatúrát és lehetőséget biztosít az 
integrált informatikai rendszerbe való becsatlakozásukra. 

 
b.) A fekvő betegeknek ellátó szervezeti egységeiben a vizsgálatát, a gyógykezelését és az 
ápolását. 
 

Osztályok: Krónikus Belgyógyászati Osztály 
Belgyógyászati (Angiológiai) Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály 
Pszichiátriai Rehabilitációs Osztály 

 
c.) Az otthoni szakápolás (egészségügyi szakápolás) a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátást 
kiváltó, az otthoni az egészségi állapot javítását, az egészség megőrzését és helyreállítását, a 
beteg állapotának stabilizálást, a betegségek megelőzését, a szenvedések enyhítését, a beteg 
környezetének az ápolási feladtok ellátásra való felkészítését végzi. 
 
d.) Az egyéb megelőzéssel kapcsolatos feladatokat (szűrővizsgálatok, tanácsadások, iskola-
egészségügyi ellátás). 
 
e.) A foglalkozás-egészségügyi ellátás saját dolgozó, illetve szerződés alapján szerződéses 
jogviszonyban lévő munkáltatók számára. 
 
f.) Az egynapos sebészeti ellátás keretében minden szakmában – általános traumatológia, 
általános sebészet, gasztroenterológia, általános szemészet, általános szülészet-nőgyógyászat, 
ortopédia, urológia, általános fül-orr-gége gyógyászat – végezzük az egynapos 
beavatkozásokat. 
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g.) Nappali kórház: az intézmény szakmai struktúrájának 10 ágyas nappali kórházi részleg a 
jogszabályban és finanszírozási szerződésben meghatározott feladatokat lát el. 
 
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
15. Az intézet gazdasági társaságban való részvétele: 

ÉDRM Észak-Dunántúli Regionális Mosoda Korlátolt Felelősségű Társaság 
(9024 Győr, Vasvári Pál u. l.) 

 
16. Az intézmény hosszú és körbélyegzőjének hivatalos szövege: 
 

hosszú bélyegző: 
Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet 
9330 Kapuvár, Dr. Lumniczer Sándor u.10. 

 
körbélyegző: 

Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet Kapuvár 
(középen címerrel) 

 
 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK: 
 
Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. Az alapító 
okirat 2007. október 1-jén lép hatályba. 
 
Kapuvár, 2007. szeptember 17. 
 
 
 Hámori György     Borsodi Tamás 
 polgármester      címzetes főjegyző 
 
 
 
ZÁRADÉK: 
 
Az Alapító Okiratot Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 221/2007. (X. 1.) 
ÖKT. határozatával fogadta el és a 37/2008. (III. 25.) ÖKT., az 58/2009. (III. 26.) ÖKT., a 
110/2009. (V. 25.) ÖKT. és 118/2011. (V. 30.) ÖKT. határozataival módosította. 
 
Kapuvár, 2011. június 8. 
 
 

Hámori György     Borsodi Tamás 
polgármester      címzetes főjegyző 

 
 
 

Egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 2011. június 8. 
 


