
Városi Egészségügyi Központ 

Szervezeti, személyzeti adatok 

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és 

telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei: 

Városi Egészségügyi Központ 

Cím: 5440 Kunszentmárton, Kossuth út 5. 
Telefon: +36 56 461-252 
Fax: +36 56 560-279 
E-Mail: egeszsegkozpont@tanet.hu  
Honlap: szakorvosi-kunszent.hu 

 

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az 
egyes szervezeti egységek feladatai: 

Városi Egészségügyi Központ 

szervezeti ábra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

igazgató-főorvos 

ápolás szakmai vezető       műszaki irányító   személyzeti vezető  

gazdasági ügyintéző 

asszisztensek 

védőnői szolgálat 

karbantartók 

betegirányítók 

biztonsági őr 

        belső ellenőr 



 

3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, 

beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcím): 

Igazgató-főorvos 
Dr. Hajzer Ildikó 
Elérhetőségek: 
Városi Egészségügyi Központ 
5440 Kunszentmárton Kossuth út 5.  
Telefon: +36 56/461-252 
Fax: +36 56/560-279 

Ápolás szakmai vezető  
Szilágyiné Lévai Erzsébet  
Elérhetőségek: 
Városi Egészségügyi Központ 
5440 Kunszentmárton Kossuth út 5.  
Telefon: +36 56/461-252 
Fax: +36 56/560-279 

Személyzeti vezető 
Biró Sándorné  
Elérhetőségek: 
Városi Egészségügyi Központ 
5440 Kunszentmárton Kossuth út 5.  
Telefon: +36 56/461-252 
Fax: +36 56/560-279 

 

 

4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és 

telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend: 

Személyzeti vezető 
Biró Sándorné 
Elérhetőségek: 
Városi Egészségügyi Központ 
5440 Kunszentmárton Kossuth út 5.  
Telefon: +36 56/461-252 
Fax: +36 56/560-279 

Ügyfélfogadás: 
munkanapon: 7.00-14.00 óra 

 

 

  



5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, 

elérhetősége 

Nincs ilyen adat. 

6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy 

alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban 

meghatározott adatai 

Nincs ilyen adat. 

7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő 

gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, 

elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó 

szerv részesedésének mértéke 

Nincs ilyen adat. 

8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, 

elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) alapító 

okirata, kezelő szervének tagja 

Nincs ilyen adat. 

9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a 

költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a 

költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési 

engedélye 

Nincs ilyen adat. 

10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és 

címe, valamint a főszerkesztő neve 

Nincs ilyen adat. 

11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései 

tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek  ennek hiányában a 

közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv 1. pontban 

meghatározott adatai. 

Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője  
Dr. Hoffmann Zsolt  
Elérhetőségek: 
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal  
5440 Kunszentmárton Köztársaság tér 1.  
Telefon: +36 56/560-500 
Email: jegyzo@kunszph.hu 
 


