
Gondozási Központ Szentendre 
ALAPÍTÓ  OKIRATÁT 

Módosító Okirat  
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 
8.§-ában és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) 5.§-
ában foglaltak végrehajtására, figyelemmel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvényben (továbbiakban: Szt.) foglaltakra, valamint, a Kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és 
szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet 2. § (1) bekezdése, és az 1.sz. 
Melléklete alapján a „Gondozási Központ Szentendre” költségvetési szerv alapító okiratának módosítását az 
alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 
1. Az alapító okirat 3.1. pontjában „A költségvetési szerv alaptevékenysége” szövegrész az alábbiak szerint 

módosul: 
„3.1. A költségvetési szerv szakmai alaptevékenysége:” 

 
 2. Az alapító okirat 3.2. pont „A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladat rend 

szerinti besorolása” szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép: 
„3.2. A költségvetési szerv szakmai alaptevékenységének kormányzati funkciószám és megnevezés 
szerinti besorolása: 
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 
102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása 
107051 Szociális étkeztetés 
107052 Házi segítségnyújtás” 
 3. Az alapító okirat 7. pontjába az alábbi szövegrész kerül:  „A gazdálkodási feladatokat Szentendrei Közös 

Önkormányzati Hivatal (2000 Szentendre, Városház tér 3.), mint önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv látja el.”   
4. A zárószöveg helyébe az alábbi szövegrész lép: 
„Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
2014. január 30-i ülésén a 13/2014. (I.30.) Kt. számú határozatával fogadta el, egyidejűleg hatályát veszti a 
375/2012. (XII.13.) Kt. sz. határozatával jóváhagyott egységes szerkezetű alapító okirat. Az alapító okirat az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 105. § (5) bekezdése értelmében a bejegyzés napján válik 
hatályossá.” 
  
Jelen módosító okiratot Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 30-i ülésén a 13/2014. 
(I.30.) Kt. számú határozatával fogadta el. Az alapító okirat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
105. § (5) bekezdése értelmében a bejegyzés napján válik hatályossá. 
 
 
Szentendre, 2014. január 30. 
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   dr. Dietz Ferenc        polgármester 


