
SZENTENDRE VÁROS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEI 
ALAPÍTÓ  OKIRATÁT 

Módosító Okirat 
 Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. tv. 41.§. (6) bekezdése, a Kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok 
osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet 2. § (1) bekezdése, valamint az 1.sz. Melléklete 
alapján a SZENTENDRE VÁROS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEI alapító okiratának módosítását az 
alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 
1. Az alapító okirat „1. A költségvetési szerv c) Bankszámlaszámai” pontjában lévő szövegrész helyébe az alábbi 
szövegrész lép:  OEP elkülönített számla:  12001008-01331303-00700007  Saját bevételek számla:  12001008-01331303-00100005  Munkabér elszámolási számla: 12001008-01331303-00200002  TÁMOP 612 elkülönített számla: 12001008-01331303-00300009  TÁMOP 624 elkülönített számla: 12001008-01331303-00300004  Bankkártya számla:   12001008-01331303-00400006  Egészségügyi Intézmények számla:  12001008-01331303-00500003  Letéti számla:    12001008-01331303-00600000.  
 
2. Az alapító okirat „1. A költségvetési szerv f) pontban lévő szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép: 
„f) Szakmai Alaptevékenysége:”  
3. Az alapító okirat 5. pontja „A költségvetési szerv a) jelenleg hatályos szakfeladatai” szövegrész helyébe az 
alábbi szövegrész lép: 
 
„5.  A költségvetési szerv a) alaptevékenységének kormányzati funkciószám és megnevezés szerinti 
besorolása:  072210 Járó betegek gyógyító szakellátása  072220 Járó betegek rehabilitációs ellátása  072230 Járó betegek gyógyító gondozása  072240 Járó betegek egynapos ellátása  072313 Fogorvosi szakellátás  072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások  072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások  072450 Fizikoterápiás szolgáltatás  073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)  074020 Sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelet, ellenőrzése  074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése  074052 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei  074053 Szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelőzésének programjai, tevékenységei  074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok  076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek  076061 Környezet-egészségügyi feladatok  076062 Település-egészségügyi feladatok  076070 Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenőrzés, tanácsadás  072470 Természetgyógyászat  074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás  074013 Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok  074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás  074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás” 

 
 



4.  Törlésre kerül az alapító okirat 4. pontjában lévő „költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan 
működő és gazdálkodó költségvetési szerv önálló bérgazdálkodási jogkörrel.” szövegrész. 
 5. 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, és a törzskönyvi 
nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a „Szentendre Város 
Egészségügyi Intézményei” költségvetési szerv 2013. december 12. napján kelt, a Képviselő-testület 365/2013. 
(XII.12.) Kt. számú határozatával jóváhagyott egységes szerkezetű alapító okirat.”  
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. 
 
   Az alapító képviseletében: 
   
 
   dr. Dietz Ferenc        polgármester 


