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Gondozási Központ Szentendre Alapító Okiratát Módosító Okirat 
 
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, a „Gondozási Központ Szentendre” költségvetési szerv 2012. november 29. napján 
kelt, a Képviselő-testület 360/2012. (XI.29.) Kt. számú határozatával jóváhagyott egységes szerkezetű alapító okiratát (továbbiakban: alapító okirat) módosító okiratot az alábbiak szerint 
hagyja jóvá: 
 
1. Az alapító okirat 1. pontja az alábbi 1.3. ponttal egészül ki: 
„1.3. Telephelye: 2000 Szentendre, Dunakorzó 18.” 
 
2. Az alapító okirat 2. pontja az alábbiakkal egészül ki:  
„Gondoskodik a védőnői és iskola-egészségügyi alapellátási feladatokról.” 
 
3. Az alapító okirat 3.1. pontja az alábbira változik: 
„3.1. A működési engedélyében meghatározott illetékességi területén gondoskodik a 2. pontban 
meghatározott közfeladatai (szociális és egészségügyi alapszolgáltatási feladatok) jogszabályokban 
meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról.” 
 
4. Az alapító okirat 3.2. pontja az alábbiakkal egészül ki: 
„869041 Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás 
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás” 
 
5. Az alapító okirat 10. pontjának helyébe az alábbi szöveg lép:  
„Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-
testülete 2012. december 13-i ülésén a 375/2012. (XII.13.) Kt. számú határozatával fogadta el, és 
2013. február 1. napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a „Gondozási Központ Szentendre” 
költségvetési szerv 2012. november 29. napján kelt, a Képviselő-testület 360/2012. (XI.29.) Kt. 
számú határozatával jóváhagyott jóváhagyott egységes szerkezetű alapító okirat.” 
 
6. Jelen módosító okiratot Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. 
december 13-i ülésén a 375/2012. (XII.13.) Kt. számú határozatával fogadta el, és 2013. 
február 1. napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a „Gondozási Központ 
Szentendre” költségvetési szerv 2012. november 29. napján kelt, a Képviselő-testület 
360/2012. (XI.29.) Kt. számú határozatával jóváhagyott egységes szerkezetű alapító okirat. 
 
 Szentendre, 2012. december 13. 
 
 Az alapító képviseletében: 

 dr. Dietz Ferenc polgármester 


