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HATAROZAT

A Tisza Park Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (rövid név: Kft., székhely, 5435 Marlfű, Gesztenye sor 1., KSl- szám: 11504845, szolgáltató azonosítc
részéreaz ÁtttSZ Szolnok Városi lntézete - mini lelen eljárásban a Jász-NagykuF-Szohu,:.
Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivataljogelődje

- é,.a a többször

módosított 77912004.szir,,-

múködési engedélyt Dénes Zoltán ügyvezetó kérelrere azalábbiak szerint módosítom:

Jelen határozat elválaszthatatlan részétképez6 í" sámú mellékletben szerepló

te::-:.:-

(5435 Martfú, Gesztenye sor't- sz-).

-

foglalkozás-egészségügyi alapellátás szakma (szervezeti egység azonosító: 0r.'rendelési ideje heti 10 óráról heti 8 órára módosul (hétfő: 7.00-8.00, 14 -,kedd: 7.00-9.00, szerda, 9.30-11.00; csütörtc< 13.00-14.00; péntek: 7.00-8.30).

Egyebekben

az eredeti

77912004,

sz. működési engedély jelen határozattal nem

:rintei,i

rendelkezései változatlan ul érvényesek.
Jelen eljárás 10 000,- FI, azaz tízezer forint igazgatási szolgáltatási díját a kérelmező viseli, -=.:: a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 10045002-00301947-00000000 sz. szám|a=._z- =-a
átutalással, készpénz átutalási megbízássalvagy belföldi postautalvány útján kell megfizetni.

Jelen határozat ellen a kézbesítéstkövető naptól számított 15 napon belúl a Jász-Nagykui--S:: lok
Megyei Kormányhivatalhoz (5000 Szolnok, Ady E, út 35-37. sz.) címzett. de a Jász-Nagykur-S:: lok
Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatalhoz (5000 Szolnok. Ady E út 35-37. sz.) beni_:=ndo,
indoklással ellátott dijköteles fellebbezésnek van helye. A fel|ebbezés benyújtásával egyic=.- 39 a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 10045002-00301947-00000000 sz. számlaszá-=ia az
első fokú eljárásnak megfelelő összegű díjat kell befizetni átutalássa|. készpénzátutalási me9:,r=ssal
vagy belföldi postautalvány útján,

Népegészségügyi Osztóly
5000 Szolnok,

Ady Endre út 35-37.

5O0O Szolnok, Pf. 75. Telefon: |56) 422 l Cé Fcx: (56) 422-10ó
e-moil: szoInok@eor.ontsz.hr_r Honlop: kormonyhivoic|-i.
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]

A Tisza Park Kft. nevében eljáró Dénes Zoltán, ügyvezetó az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának
általános feltételeiről, valamint a mŰködési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003.
(Vll.í5.) Korm.
rendelet (továbbiakban: Korm- rendelet) í4. (1), bekezdése alapján a működési
§
engedély szerinti
tevékenYségben bekÖvetkező váttozást jelentett be a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kormányhivatal
Szolnoki Járási Hivatal NéPegészségügyi Osztályhoz, melyben kérelmezte az 5435
Martfú, Gesztenye
sor 1, sz, alatti telePhelYen gyakorolt foglalkozás-egészségügyi alapellátás szakma rendelési
idejének
módosítását: heti 10 ÓrárÓl (hétfÓ: 7.oo-8.oo, 14.oo-í5.oo; kedd: 7.00-.10,00;
szerda: 9.00_,1,1.00;

csÜtÖrtÖk: 13.00-Í4.00; péntek: 7.oo-9.0O) heti 8 órára (hétfő: 7.0o-8.o0, .14.0o-í5.oo;
kedd: 7.00-9.00;
szerda: 9,30-1 í.00; csütörtök: 13.00-14.00; péntek: 7.00-8.3O).

A kérelemre indult eljárás során a Hivatal rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás
tisztázott, nincs
ellenérdekű ÜgYfél, az eljárásra irányadó ügyintézési határidő nem éri el a 2 hónapot,
vagy a 60 napot,
ezért az eljárás sommás eljárás.

Az

eljárás kÖltsége 'l0 000,- Ft, azaz tízezer forint, mely igazgatási szolgáltatási dljat az ügyfél
átutalással igazoltan megfizetett a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal számlas zámára.

A

benYÚjtott kérelemben foglaltak

és a rendelkezésre álló dokumentumok alapján megállapítást nyert,
Korm. rendelet í4. § (1) és (3)
bekezdései, valamint az egészségügyi szoIgáltatások nyújtásához szükséges szakmai
minimumfeltételekről szÓlÓ 60/2003. (X.2O.) ESZCSM rendeletben foglaltak alapján a rendelkező
hogY

a

mŰkÖdési engedély módosításának akadálya nincs, így a

részben foglaltak szerint döntöttem.

Döntésemet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.
évi GxL.
tÖrvénY (továbbiakban: Ket,) 71lA. § (6) bekezdés a) - aa) pontja alapján hoztam meg, tekintettel a Ket.
33. § (1a) bekezdésében foglalt ügyintézésihatáridóre.

A

műkÖdési engedélyezési eljárás igazgatási díjtételétés megfizetésénekmódját az Átlami
NéPegészségÜgYiés Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű
szolgáltatásaiért fizetendó díjakról szóló 'll2oo9. (1.3o.) EüM rendelet 2.
§ (3) bekezdése, 2. sz.
melléklete és az 1. sz. mellékletének 1.1.7. pontja alapján állapítottam meg, illetve a Ket. í58. (1)
§
bekezdése alapján rendelkeztem.

A Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése alapján az egészségügyi államigazgatási szerv a működési
engedélYt szakmára, illetve szakmán belül egyes szolgáltatásokra adja ki. A rendelet alapján jelen
határozatom elválaszthatatlan részétképező,1. sz. melléklet tartalmazza a szolgáltató által végzett

szakmákat és szervezeti egység azonosító számokat.

A Korm. rendelet 11. § (4) bekezdése írja elő a működési engedély kötelező tartalmi elemeit.

A Ket.98.§

bekezdéSe és 99. § ('í) bekezc-.se ád leheiőséget az első fokú határozr_:i eli=rri
A fe Iebbezés jndoklással történő ellátását az egészségúgyihatósági és ilazl;aiÉ.si
teveken;,lsegrÖ szóó 1991. évi Xl. törvény 14lB. § (2) bekezdése és a Ket.98. (1a) bek._:zr,,il::=;: írj;_:
§
(1,1

felIebbezesre.
e]ő.

A fellebbezési díj mértékélaz112009. (I. 30.) EüM rendelet 2, § (5) bekezdése alapján határoz;-_:m

71i=.=.-

Jelen határozatot a Korm, rendelet 7. § (2) bekezdés b) pontja biztosította jogkörömben, va,lai;-.rl_,-ri ez
Átlami Népegészségügyi és Tjsztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyiszakigazgatási i:=l.ari;rc{.t
ellátásárÓl, valamint a gyógyszerészeti á|lamigazgatási szerv kijelöléséről szőló 323l2o,to. [X]|i 27l
Korm. rendelet 4 § (3) bekezdése és 3. sz. mellékIetében megállapított illetékességemben e§=l;-,,,:;
,=,

fent idézett jogszabályok elóírásainak figyelembevéte |ével adtam ki.

S z o l n o k, 2016. április 13.
Dr. Bozó Andrea hivatalvezetó

nevében és megbízásából kiadmá ni47o,

Határozatot kapja:

1.

2.

Tisza Park Kft. 5435 Martfú, Gesztenye sor
lrattár

1.

