2. melléklet a 18/2005. (XII.27.) IHM rendelethez
A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben
I. Szervezeti, személyzeti adatok
1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
Közéleti egység: Elérhetőségi adatok
Adat megnevezése
Hivatalos név (teljes név)
Székhely
Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)
Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi
számként, utóbbi esetben körzetszámmal,
illetve szolgáltatás – vagy hálózatkijelölő
számmal)
Faxszám (nemzetközi vagy belföldi
számként, utóbbi esetben körzetszámmal,
illetve szolgáltatás-vagy hálózatkijelölő
számmal)
Központi elektronikus levélcím
A honlap URL-je
Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat
elérhetősége (telefonszám, telefaxszám,
Fax:
ügyfélfogadás helye, postacíme)
Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati
vezető neve
Az ügyfélfogadás rendje

Megjegyzés
Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata
1122 Budapest, Maros u. 16/b
1525 Bp. Pf. 133.
1 356-3606 1 356-5044

1 356-5044

igazgatosag@budavari-euszolg.hu
http://www.budavari-euszolg.hu/
Tel: 1 356-3606 1 356-5044
1 356-5044
Budavári Önkormányzat Egészségügyi
Szolgálata
1122 Budapest, Maros u. 16/b
Szakrendelések rendelési idejében
Szakrendelések rendelési idejében

Közzétételi egység:
A szervezeti struktúra
Adat megnevezése
A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti
egységek és vezetőik megnevezésével)

Megjegyzés
Eltérést biztosítva a szervezeti egységek
feladatainak leírását tartalmazó
dokumentumokhoz. Az e közzétételi egység
által összefoglalt közzétételi kötelezettségek
teljesíthetőek a KIETB 19. sz. ajánlásában
foglalt közzétételi kötelezettségekkel
együttesen, vagy ezek alapján már közzétett
adatokra hivatkozással is.

Közzétételi egység: A szerv vezetői

Adat megnevezése
A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint
testületi szerv esetén a testületi tagok neve,
beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége
(telefon, telefax, postacím, elektronikus
levélcím)

Megjegyzés
Dr. Bodroghelyi László főigazgató főorvos
Dr. Vályi Sándor főigazgató helyettes
Király Mária gazdasági vezető
Levélcím:Budavári Önkormányzat
Egészségügyi Szolgálata 1525 Bp. Pf 133
Telefon 356-5044
Fax: 356-5044/123 mellék
e-mail: igazgatosag@budavari-euszolg.hu

A szervezeti egységek vezetőinek neve,
beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége
(telefon, telefax, postacím, elektronikus
levélcím)

Szervezeti egységként felsorolásszerűen
Lásd: Honlap
Szakrendelő: rendelési idő táblázat
Háziorvosi rendelős, Védőnői Szolgálat,
Fogorvosi rendelők

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

nincs

Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében
működő más közfeladatot ellátó szerv
Adat megnevezése
A szerv irányítása, felügyelete vagy
ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében
működő más közfeladatot ellátó szervek
ügyfélszolgálatának vagy
közönségkapcsolatának elérhetősége
( telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás
helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

Megjegyzés
Szakrendelő:
1122 Maros utca 16/b T.:356-5044
Pszichiátriai Gondozó
1122 Maros utca 16/b T.:356-5044
Gyermekorvosi rendelők:
1011 Budapest, Markovits u. 2. T.:202-0937
1012 Budapest, Mikó u. 12. T.: 375-7173
Felnőtt Háziorvosi rendelők:
1013 Budapest, Attila u. 35. T.: 375-6551
1014 Budapest, Tárnok u. 9-11 T: 356-7125
1015 Csalogány u. 22-24. T.:201-3762

1016 Budapest, Zsolt u. 6. T.:375-0002
I-XII. kerületi Felnőtt Fogászat:
1013 Budapest, Roham utca 8.T: 489-3486
I.kerületi Gyermek és ifjúsági Fogászat
101 Attila utca135-137./Kosztolányi Dezső
Általános Iskola és Gimnázium
épületében
Ifjúsági -iskolaorvosok:
1012 Budapest, Mikó u. 12.
T.: 375-7173 375-7539
Védőnői szolgálat:
1011 Budapest, Markovits u. 2. T.:201-6162
1012 Budapest, Mikó u. 12. T.: 375-7539

1.3. Gazdálkodó szervezetek.

nincs

Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő más közfeladatot ellátó
szervezetek
1.4. Közalapítványok:

nincs

Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok
1.5. Lapok:

nincs

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv
Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv
Adat megnevezése
A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve
felügyeleti szervének, ennek hiányában a
közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi
ellenőrzést gyakorló szerv hivatalos neve
(teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon,
telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus
levélcím), honlapjának címe

Megjegyzés
Budapest Főváros I. kerület Budavári
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
zöld szám: 06 80 20 42 75
T.: 458 3000 Fax: 458 3081

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve
felügyeleti szervének, ennek hiányában a
közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi
ellenőrzést gyakorló szerv
ügyfélszolgálatának vagy
közönségkapcsolatának elérhetősége
(telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás
helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

Budapest Főváros I. kerület Budavári
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Jegyzője
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
zöld szám: 06 80 20 42 75
T.: 458 3000 Fax: 458 3081
www.budavar.hu

www.budavar.hu

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladata- és hatásköre
Adat megnevezése
A közfeladatot ellátó szerv feladatát,
hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó,
a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok,
állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint
a szervezeti és működési szabályzat vagy
ügyrend listája

Megjegyzés
Lásd: Honlap
Alapító Okirat
Szervezeti és működési Szabályzat

Közzétételi egység: Közszolgáltatások
Adat megnevezése
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy
költségvetéséből finanszírozott
közszolgáltatások megnevezése

Megjegyzés
Felnőtt háziorvosi alapellátás
Gyermek háziorvosi alapellátás
Pszichiátriai gondozási szakellátás
Foglalkozás egészségügyi alapellátás
Járóbetegek szakorvosi ellátása, ezen belül
-belgyógyászat
-belgyógyászat-diabetológia
-belgyógyászat endokrinológia
-EKG
-neurológia
-pszichiátria
-szemészet
-reumatológia
-lymhoedéma szakrendelés
-fizikoterápia
-laboratóriumi diagnosztika
-Röntgen- Ultrahang diagnosztika
-sebészet
-ortopédia
-nőgyógyászat /az ÁNTSZ által
méhnyakrák szűrésre kijelölt
szakrendelés/
-urológia
-onkológia
-fül-orr-gégészet
-audiológia
Felnőtt fogászati alapellátás
Gyermek és ifjúsági fogászati alapellátás
Védőnői ellátás
Iskola és ifjúsági orvosi alapellátás

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy
költségvetéséből finanszírozott
közszolgáltatások tartalmának leírása

Egészségügyi alap és szakellátás

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy
költségvetésből finanszírozott
közszolgáltatások tartalmának leírása

Törvényi szabályozás szerint

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy
költségvetésből finanszírozott
közszolgáltatások igénybevételének rendjére
vonatkozó tájékoztatás

Törvényi szabályozás szerint

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy
költségvetésből finanszírozott
közszolgáltatások díjának és az abból adott
kedvezmények mértéke

Térítési szabályzat szerint

Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai
Adat megnevezése
A közfeladatot ellátó szerv által az
alaptevékenysége ellátásához használt saját
fenntartású adatbázisok, illetve
nyilvántartások jegyzéke

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott, az
adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő
nyilvántartásokról az 1992. évi LXIII. tv. 28.
§ (1) bekezdésben szereplő adatok
A közfeladatot ellátó szerv által –
alaptevékenysége keretében – gyűjtött és
feldolgozott adatok fajtái
A közfeladatot ellátó szerv által –
alaptevékenysége keretében – gyűjtött és
feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja
A közfeladatot ellátó szerv által –
alaptevékenysége keretében – gyűjtött és
feldolgozott adatokról való másolatkészítés
költségei

Megjegyzés
Betegellátási programok
Járóbeteg-szakellátási program
Háziorvosi program
Védőnő program
Gazdasági programok
IMI integrált bér és munkaügyi program
ECO-Stat integrált pénzügyi és számviteli
nyilvántartás

Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok jelenleg nincs
Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések
Adat megnevezése
A testületi szerv döntései előkészítésének
rendje
A testületi szerv döntéseiben való
állampolgári közreműködés (véleményezés)
módja (erre szolgáló posta, illetve
elektronikus levélcím)
A testületi szerv döntéshozatalának eljárási
szabályai
A testületi szerv ülésének helye
(irányítószám, város, utca, házszám)
A testületi szerv megtartott üléseinek ideje
(év, hó, nap, óra megjelöléssel)
A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év,
hó,nap, óra megjelöléssel)
A testületi szerv ülései látogathatóságának
rendje
A testületi szerv üléseinek napirendje
A testületi szerv döntéseinek felsorolása

Megjegyzés
Lásd: Honlap Szervezeti és működési
szabályzat

Lásd: Honlap Szervezeti és működési
szabályzat
Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata
1122 Budapest, Maros u. 16/b
Lásd: Honlap Szervezeti és működési
szabályzat
Lásd: Honlap Szervezeti és működési
szabályzat
Lásd: Honlap Szervezeti és működési
szabályzat
Lásd: Honlap Szervezeti és működési
szabályzat
Lásd: Honlap Szervezeti és működési
szabályzat

Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Lásd: Honlap Szervezeti és működési szabályzat
Közzétételi egység: Pályázatok
Adat megnevezése
A közfeladatot ellátó szerv által kiírt
pályázatok felsorolása

Megjegyzés
közalkalmazotti álláspályázatok

Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése
Adat megnevezése
A közérdekű adatok megismerésére irányuló
igények intézésének rendje
A közérdekű adatok megismerésére irányuló
igények tekintetében illetékes szervezeti
egység neve

Megjegyzés
Lásd: Honlap Szervezeti és működési
szabályzat
Lásd: Honlap Szervezeti és működési
szabályzat

A közérdekű adatok megismerésére irányuló
igények tekintetében illetékes szervezeti
egység elérhetősége (postacíme, földrajzi
helye, telefonszáma, telefaxszáma,
elektronikus levélcíme)
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező
statisztikai adatszolgáltatás adott szervre
vonatkozó adatai
A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő
közérdekű adatok felhasználására,
hasznosítására vonatkozó általános szerződési
feltételek
Azon közérdekű adatok hasznosítására
irányuló szerződések listája, amelyekben a
közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő
fél

Lásd: Honlap Szervezeti és működési
szabályzat

Lásd: Honlap Szervezeti és működési
szabályzat
Lásd: Honlap Szervezeti és működési
szabályzat
nincs

Közzétételi egység: Közzétételi listák
Adat megnevezése
A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó
különös közzétételi lista
A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó
egyedi közzétételi lista

Megjegyzés
nincs
nincs

