
 
Okirat száma: 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Szentendre Város Egészségügyi Intézményei alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 
1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Szentendre Város Egészségügyi Intézményei 
1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 2000 Szentendre, Kanonok u. 1. 
1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 
1 SZEI – Bőrgyógyászati szakrendelés és gondozás 2000 Szentendre, Bükkös part 29. 

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

3 SZEI – kihelyezett reumatológiai szakrendelés 2013 Pomáz, Kossuth Lajos u. 21. 

4 SZEI – kihelyezett reumatológiai és pszichiátriai szakrendelés 2011 Budakalász, Klisovác u. 6. 

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1980. 01. 01.  

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Szentendre Város Önkormányzat 
3.1.2. székhelye: 2000 Szentendre, Városház tér 3. 
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3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 
3.2.1.  megnevezése: Szentendre Város Önkormányzat 
3.2.2. székhelye: 2000 Szentendre, Városház tér 3. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: az egészségügyről szóló mindenkor hatályos törvényben meghatározott egészségügyi járóbeteg-szakellátási feladatok 
4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 
1 862200 Szakorvosi járóbeteg-ellátás 

4.3. A költségvetési szerv 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, diagnosztikai, 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. 
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 
1 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 
2 072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 
3 072230 Járóbetegek gyógyító gondozása 
4 072240 Járóbetegek egynapos ellátása (pl. művesekezelés) 
5 072313 Fogorvosi szakellátás 
6 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 
7 072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 
8 072450 Fizikoterápiás szolgáltatás 
9 072470 Természetgyógyászat 

10 073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) 
11 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 
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12 074013 Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok 
13 074020 Sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése 
14 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 
15 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 
16 074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése 
17 074052 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei 
18 074053 Szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelőzésének 

programjai, tevékenységei 
19 074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok 
20 076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek 
21 076061 Környezet-egészségügyi feladatok 
22 076062 Település-egészségügyi feladatok 
23 076070 Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenőrzés, 

tanácsadás 
4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Szentendre és vonzáskörzete (Budakalász, Pomáz, Csobánka, Pilisszentkereszt, Leányfalu, Tahitótfalu, Szigetmonostor, Pócsmegyer, Kisoroszi, Dunabogdány, Visegrád, Pilisszentlászló) 
4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: Vállalkozási tevékenységet folytathat alaptevékenységi körben, amelyből származó bevétele – legfeljebb – a szerv tervezett költségvetési összkiadásainak 25%-ig terjedhet. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási 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.  

 
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 
1 közalkalmazotti a közalkalmazottak jogállásáról szóló mindenkor hatályos törvény 

2 
megbízási és közreműködői a mindenkor hatályos polgári törvénykönyv megbízási és vállalkozási szerződésre, valamint az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok 
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6. Záró rendelkezés 
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. január 30. napján kelt alapító okiratot visszavonom. 

Kelt: Szentendre, 2015. november …  

P.H. 

Verseghi-Nagy Miklós Szentendre Város Önkormányzat polgármestere 


