
 

 1

Megszüntető Okirat 
 
Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - 
többször módosított - 1990. évi LXV. törvényben, az államháztartásról szóló - többször 
módosított - 1992. évi XXXVIII. törvényben, a szociális igazgatásról és szociális ellátásról 
szóló - többször módosított- 1993. évi III. törvényben, a költségvetési szervek jogállásáról és 
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényben, valamint az államháztartás működési 
rendjéről szóló - többször módosított - 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglalt 
rendelkezések alapján a Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 139/1996. (X. 
15.) Kt. számú határozatával alapított (majd a költségvetési szerv alapító okiratát a 79/2005. 
(III. 18.) Kt. számú határozattal, a 37/2009. (I. 22.) Kt. számú határozattal, a 166/2009. (V.14.) 
Kt. számú határozattal, a 280/2009. (VII.16.) Kt. sz. határozattal valamint a 422/2009. (XII.10.) 
Kt. sz. határozattal módosított) Gondozási Központ megszüntető okiratát az alábbiak szerint 
hagyja jóvá:  
 1. A költségvetési szerv neve: Gondozási Központ Szentendre (részjogkörrel rendelkező 

intézményi egysége: —) 
 
2. A költségvetési szerv székhelye:  2000 Szentendre, Sztaravodai út 2. 

   telephelyei:  2000 Szentendre, Szabadkai út 11. 
       2000 Szentendre, Dunakanyar krt. 32. 
 
3. A költségvetési szerv jogállása: önálló jogi személy 
 
4. A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre: 
 

Önállóan működő költségvetési szerv.  
Meghatározott pénzügyi- gazdasági feladatait a Gazdasági Ellátó Szervezet (GESZ) –
mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv- látja el.  
(A GESZ bankszámlaszáma: 12001008-00122568-07000007) 

 
5.  A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező határozat: 
     Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 139/1996. (X. 15.) Kt. számú    
     határozata. 
 
6.  A közvetlen jogelőd megnevezése, székhelye: 
      jogelőd nélküli, új alapítású költségvetési szerv 
 
7.  A költségvetési szerv alapító és fenntartó szerve, székhelye: 

Szentendre Város Önkormányzata  
2000 Szentendre, Városház tér 3. 

8.  Az költségvetési szerv irányító szerve és székhelye: 
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
2000 Szentendre, Városház tér 3. 

9.  A költségvetési szerv működésének kezdő időpontja: 1997. január 1. 
10. A költségvetési szerv működésének ideje: határozatlan 
 
11. A költségvetési szerv működési köre:  

Étkeztetés: 
Szentendre Város közigazgatási területe 
Házi segítségnyújtás: 
Szentendre, Pilisszentlászló, Visegrád települések közigazgatási területe 
Idősek nappali ellátása. 
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Szentendre, Pilisszentlászló, Visegrád, Kisoroszi, Tahitótfalu, Pócsmegyer, 
Szigetmonostor, Dunabogdány, Leányfalu, Csobánka, Pilisszentkereszt, települések 
közigazgatási területe. 

 12. A  költségvetési szerv alaptevékenysége: 
TEÁOR ’08 száma: 8810        idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás    
   nélkül 
szakágazat száma: 881000   idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás    
   nélkül 
     
2009. december 31-ig hatályos szakfeladatok:    85325-5 szociális étkeztetés 
     85323-3 házi segítségnyújtás   
     85326-6 idősek nappali ellátása 
     85318-1 hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen 
    85129-7 védőnői szolgálat 
    85191-2 anya-, gyermek- és csecsemővédelem 
 
2010. január 1-től hatályok szakfeladatok:  

889921  Szociális étkeztetés 
889922 Házi segítségnyújtás 
881011 Idősek nappali ellátása 
879033 Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen 
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás  

    
13. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

szociális,  közszolgáltatást végző költségvetési szerv 
működésének célja: A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó 
ellátás biztosítása, átmeneti elhelyezést biztosító ellátás, védőnői feladatok ellátása, 
anya-, gyermek-, és csecsemővédelem. 

 14. A költségvetési szerv típus szerinti besorolása:  
      1. a tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv 
      2. a közszolgáltató szerv fajtája alapján: közintézmény 
      3. a feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő      
          költségvetési szerv 
15.  A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége: A költségvetési szerv vállalkozási 
       tevékenységet nem folytathat. 

A kisegítő tevékenységek költsége a szerv tervezett költségvetési összkiadásainak 20 %-ig 
terjedhet. 

16. A költségvetési szerv szervezeti felépítése: Szervezeti és Működési Szabályzat szerint 
 
17. A költségvetési szerv vezetése, vezetőjének kinevezési 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 alapító és felügyeleti 
szerv, Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik. Az 
intézményvezetői megbízás határozott időre szól. 

 18. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) 
       megjelölése: 
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a) közalkalmazott, melyre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény az irányadó 

 19. A költségvetési szerv képviseletében aláírásra jogosult személy: intézmény vezetője 
         önállóan 

 20. A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon:  
 2000 Szentendre Sztaravodai út 2. 
 2000 Szentendre, Szabadkai út 11. 
 2000 Szentendre, Dunakanyar krt. 32. 

A vagyon rendeltetésszerű használatáért, megőrzéséért az intézmény vezetője a felelős. 
A vagyontárgyak bérbeadásánál Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-
testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való rendelkezés szabályairól 
szóló mindenkor hatályban lévő önkormányzati rendeletében foglaltakat kell 
alkalmazni.  
 21. A költségvetési szerv hosszú- és körbélyegzőjének hivatalos szövege: 
Gondozási Központ  
Szentendre 
Sztaravodai út 2. 

 
22. A költségvetési szerv megszűnésének időpontja: 2010. június 30. 
 
A költségvetési szerv utoljára 2010. június 30. napján vállalhat kötelezettséget.  
 
A költségvetési szerv megszüntetésének módja: jogutódlással, jogutód:  Dunakanyari 
Kistérségi Szociális Intézmény (2000 Szentendre, Sztaravodai út 2.) 
 
A vagyoni jogok és kötelezettségek tekintetében a megszüntetett költségvetési szerv 
jogutódja a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása által 
alapított „Dunakanyari Kistérségi Szociális Intézmény (2000 Szentendre, Sztaravodai út 
2.)”. 
 
23. A költségvetési szerv közfeladatának jövőbeni ellátása: A költségvetési szerv által 
ellátott közfeladatokat 2010. július 01. napjától a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok 
Többcélú Kistérségi Társulása által alapított „Dunakanyari Kistérségi Szociális 
Intézmény” látja el. 
 
24. A megszűnő költségvetési szerv elismert, vagy nem vitatott pénz, vagy pénzben 
kifejezett valamennyi tartozásának rendezésére az alapító szerv (Szentendre Város 
Önkormányzata - 2000 Szentendre, Városház tér 3.) kötelezettséget vállal.  
 
Jelen megszüntető okiratot Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. 
január 21-i ülésén a 16/2010. (I.21.) Kt. számú határozatával fogadta el.  
 
 
Szentendre, 2010. …….. 
 Az alapító képviseletében: 

 dr. Dietz Ferenc polgármester 


