
 

 1 

Gondozási Központ Szentendre Alapító Okirata 
(a módosításokkal egységes szerkezetben) 

 
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 okiratát az alábbiak 
szerint hagyja jóvá: 
 
1. A költségvetési szerv neve és székhelyének címe helyrajzi számmal: 1.1. Neve:  Gondozási Központ Szentendre 
1.2. Székhelye:  2000 Szentendre, Sztaravodai út 2., szentendrei belterületi 2831 
hrsz 
1.3. Telephelye:  2000 Szentendre, Dunakorzó 18.  
2. A költségvetési szerv közfeladata: 
 Gondoskodik a Szt. 86. §-ában meghatározott, Szentendre Város Önkormányzata számára 
kötelező önkormányzati szociális alapszolgáltatási feladatok közül az alábbiakról: 
- étkeztetés, melynek keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri 
meleg étkezéséről gondoskodik, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy 
átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, 
fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt; 
- házi segítségnyújtás, melynek keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját 
lakókörnyezetében biztosítja az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást, így 
különösen az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, az önálló életvitel 
fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való 
közreműködést, a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában 
való segítségnyújtást; 
- idősek és demens személyek nappali ellátása, melynek keretében a saját otthonukban élő, 
tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és 
mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek, illetve az Szt. 93. § 
(4) bekezdése szerinti kivétellel a tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti 
kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek (demensek) részére biztosít lehetőséget a 
napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik 
kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését. 
Gondoskodik a védőnői és iskola-egészségügyi alapellátási feladatokról. 
 
3. A költségvetési szerv tevékenysége:  
3.1. A költségvetési szerv szakmai alaptevékenysége: 
A működési engedélyében meghatározott illetékességi területén gondoskodik a 2. pontban 
meghatározott közfeladatai (szociális és egészségügyi alapszolgáltatási feladatok) 
jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról. 
 
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 
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107051 Szociális étkeztetés 
107052 Házi segítségnyújtás  
3.3. A költségvetési szerv államháztartási szakágazat szerinti besorolása: 
881000 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül 
 
3.4. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységei:  
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem végez. 
 
4. A költségvetési szerv illetékessége, működési köre: A költségvetési szerv fő illetékességi területe Szentendre, megállapodás alapján feladatait 
Pilisszentlászlón is ellátja.  
 
5. Az alapítói jogokat gyakorló szerv neve és székhelye: 
 Alapítói jogokat gyakorló neve:  Szentendre Város Önkormányzata 
Székhelye:     2000 Szentendre, Városház tér 3. 
 
6. Költségvetési szerv irányítása és fenntartása: 
 Irányító és fenntartó szerv neve:  Szentendre Város Önkormányzat 
Székhelye:     2000 Szentendre, Városház tér 3. 
 
7. A gazdálkodási feladatokat Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal (2000 Szentendre, 
Városház tér 3.), mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el. 
 
8. A költségvetési szerv vezetése, vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetője az intézményvezető, akit a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) és a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő 
végrehajtásáról szóló 257/2000 (XII.26.) Korm. rendelet (Kjt. vhr.) alapján, nyilvános pályázat 
útján a munkáltatói jogokat gyakorló legfeljebb 5 év határozott időre bíz meg, illetve vonja 
vissza megbízását (szükség esetén nevez ki és menti fel), valamint gyakorolja felette a 
munkáltatói jogokat. A Kjt. 83/A.§ (1) bekezdés értelmében a kinevezés és felmentés joga a 
képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik, az egyéb munkáltatói jogokat a 
polgármester gyakorolja. 
 
9. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) 
megjelölése: A költségvetési szerv szakalkalmazottjainak és egyéb közalkalmazottjainak foglalkoztatási 
jogviszonyára a Kjt. és a Kjt. vhr. rendelkezései az irányadóak. 
 
10. 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. 
  Szentendre, 2014. január 30. 

Az alapító képviseletében: 
dr. Dietz Ferenc polgármester 


