
 

  

SZENTENDRE VÁROS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEI 
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, valamint 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 fenntartásában álló „Szentendre 
Város Egészségügyi Intézményei” költségvetési szervnek a Szentendre Városi Tanács VB. 58/1976. 
(IX. 07.) VB. számú határozatával elfogadott, majd a 80/1987. (X. 13.) számú határozatával 
módosított, illetve Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által a 94/2001. (V.15.) 
Kt. számú, a 263/2004. (VII. 27.) Kt. számú, a 21/2008. Kt. számú, a 293/2008. (VI. 26.) Kt. számú, a 
166/2009. (V.14.) Kt. számú, a 280/2009. (VII.16.) Kt. számú, a 412/2010. (XI.22.) Kt. számú, a 
331/2012. (VI.14.) Kt. számú, a 375/2012. (XII.13.) Kt. számú, valamint a 365/2013. (XII.12.) Kt. 
számú határozatával módosított alapító okiratát az alábbiak szerint hagyja jóvá:  
 
1. A költségvetési szerv 
 
a) Neve:  
Szentendre Város Egészségügyi Intézményei 
 
b) Székhelye:  
2000 Szentendre, Kanonok utca 1. 
 
c) Bankszámlaszámai:  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. 
 
d) Jogszabályban meghatározott közfeladata:  
Az egészségügyről szóló mindenkor hatályos törvényben meghatározott, az Önkormányzat által 
ellátandó egészségügyi járóbeteg-szakellátási, feladatok. 
Gazdasági tevékenysége ágazati besorolása: szakorvosi járóbeteg-ellátás (8622 ágazati számjel, 
TEÁOR ’08) 
Szakágazata: 862200 Szakorvosi járóbeteg-ellátás 
 
e) Telephelyei:  
2000 Szentendre, Kanonok u. 1. SZEI - Szakorvosi Rendelőintézet 
2000 Szentendre, Bükkös part 29. 
 

SZEI - Bőrgyógyászati szakrendelés és gondozás 



 

  

2000 Szentendre, Dunakanyar krt. 34. SZEI - Mentálhigiéniés Központ: pszichiátriai 
szakellátás, gondozás; gyermek- és ifjúsági 
pszichiátria 

2013 Pomáz, Kossuth Lajos utca 21. SZEI – kihelyezett reumatológiai szakrendelés 
2011 Budakalász, Klisovác utca 6. SZEI – kihelyezett reumatológiai és pszichiátriai 

szakrendelés 
 
f) Szakmai Alaptevékenysége:  
A költségvetési szerv alaptevékenységi körébe tartozik a beteg folyamatos ellátását, gondozását végző 
orvos beutalása, vagy a beteg jelentkezése alapján szakorvos által végzett egyszeri, illetve 
alkalomszerű egészségügyi ellátás, továbbá fekvőbeteg - ellátást nem igénylő krónikus betegség esetén 
folyamatos szakorvosi gondozás, melynek keretében a költségvetési szerv az alábbi feladatokat látja 
el:    megelőző tevékenység;   az egyes betegek gyógykezelése, szakorvosi gondozása, ideértve az otthoni szakápolás 

elrendelését és a rehabilitációt is;  szakorvosi konzílium elvégzése, szükség esetén a beteg otthonában is;  speciális szakmai, diagnosztikus, illetve terápiás háttér szükségessége esetén a beteg – 
vizsgálatát követő – más járóbeteg-szakrendelésre vagy szakambulanciára történő beutalása;  a járóbeteg-szakellátás kompetenciakörébe tartozó olyan egyszeri vagy kúraszerű 
beavatkozások végzése, amelyeket követően meghatározott idejű megfigyelés szükséges;   intézeti hátteret igénylő ellátás szükségessége esetén a beteg fekvőbeteg - gyógyintézetbe 
történő beutalása. 

 
2. A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező határozat: 
Szentendre Városi Tanács VB. 58/1976. (IX. 07.) VB. számú határozata. 
A közvetlen jogelőd megnevezése, székhelye: jogelőd nélküli, új alapítású szerv. 
 
a) Fenntartója: Szentendre Város Önkormányzata (2000 Szentendre, Városház tér 3.), 
b) Alapítói jogokkal felruházott irányító szervének neve, székhelye:    
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 2000 Szentendre, Városház tér 3.     
 
3. A költségvetési szerv 
 Működési köre:  
- Szentendre és vonzáskörzete 
(Budakalász, Pomáz, Csobánka, Pilisszentkereszt, Leányfalu, Tahitótfalu, Szigetmonostor, 
Pócsmegyer, Kisoroszi, Dunabogdány, Visegrád, Pilisszentlászló) 
 
4. A költségvetési szerv 
a) Jogállása: önálló jogi személy 
b) Gazdálkodási besorolása:. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő 
finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendeletben meghatározottak 
szerint a szakorvosi járóbeteg-ellátás és gondozás teljesítményarányosan, illetve bázis alapján kerül 
finanszírozásra. 
 
5. A költségvetési szerv 
a) alaptevékenységének kormányzati funkciószáma 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  

b) Vállalkozási tevékenysége, vállalkozási tevékenysége arányának felső határa a szerv kiadásaiban:  
Vállalkozási tevékenységet folytathat az 5/a. pontban meghatározott tevékenységi körben, 
amelyből származó bevétele - legfeljebb - a szerv tervezett költségvetési összkiadásainak 25 %-ig 
terjedhet. 
 

6. A költségvetési szerv vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési,  
megbízási, választási rendje: Az intézményvezetői állást nyilvános pályázat útján kell betölteni. A 
pályázati eljárás előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat Szentendre Város Jegyzője 
végzi el. Az intézmény vezetőjének kinevezése és visszahívása az irányító szerv, Szentendre Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik. Az intézményvezetői megbízás határozott 
időre szól. 
 
 A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok)      
 megjelölése:  

a) közalkalmazott, melyre a közalkalmazottak jogállásáról szóló mindenkor hatályos 
törvény az irányadó; 

 
b) megbízási és közreműködői szerződés alapján fennálló jogviszony, melyekre a Polgári 

Törvénykönyvről szóló mindenkor hatályos törvény megbízási és vállalkozási 
szerződésre, valamint az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó mindenkor 
hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

 
7. A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon:   

2000 Szentendre, Kanonok utca 1. 
 
2000 Szentendre, Bükkös part 29.  
 
2000 Szentendre, Dunakanyar krt. 34. 

A költségvetési szerv épületei Szentendre Város Önkormányzatának tulajdonában állnak. Az 
önkormányzati vagyon rendeltetésszerű használatáért, megőrzéséért az intézmény vezetője a felelős. A 
vagyontárgyak bérbeadásánál Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 
önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló hatályos rendeletében 
foglaltakat kell alkalmazni. 
 
8. A költségvetési szerv 
a) hosszú bélyegzőjének hivatalos szövege: Szentendre Város Egészségügyi Intézményei 



 

  

                               2000 Szentendre, Kanonok utca 1., Pf. 58. 
                               Adószám: 15395333-1-13  
 
b) körbélyegzőjének hivatalos szövege: Szentendre Város Egészségügyi Intézményei 
            Szentendre 
 
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. 
 
 
Szentendre, 2014. január 30. 
 
 

Az alapító képviseletében: 
  dr. Dietz Ferenc   polgármester   
      


