
ALAPÍTÓ OKIRAT 
(egységes szerkezetben a módosításokkal) 

 
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény felhatalmazása alapján a Szentendre Városi Tanács VB. 58/1976. (IX. 07.) 
VB. számú határozatával alapított, majd a 80/1987. (X. 13.) számú határozatával módosított, 
illetve Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő- testülete által a 94/2001. (V.15.) Kt. 
számú határozatával, a 263/2004. (VII. 27.) Kt. számú határozatával, a 21/2008. Kt. számú 
határozatával, a 293/2008. (VI. 26.) Kt. számú határozatával, a 166/2009. (V.14.) Kt. sz. 
határozatával, a 280/2009. (VII.16.) Kt. sz. határozatával a 412/2010. (XI.22.) Kt. sz. 
határozatával módosított1, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról 
szóló 2008. évi CV. törvény 4. § alapján  SZENTENDRE VÁROS EGÉSZSÉGÜGYI 
INTÉZMÉNYEI- egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az alábbiak szerint hagyja 
jóvá: 
 
1. A költségvetési szerv2 
 a) neve: Szentendre Város Egészségügyi Intézményei 
 
b) székhelye: 2000 Szentendre, Kanonok utca 1. 
 
c) bankszámlaszáma: 12001008-00122568-080000003 
 
d) jogszabályban meghatározott közfeladata4: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. 
törvényben meghatározott, az Önkormányzat által ellátandó egészségügyi járóbeteg-
szakellátási feladatok. 
szakágazati besorolása: szakorvosi járóbeteg-ellátás (8622 ágazati számjel, TEÁOR ’08)5   
szakágazata: 862200 Szakorvosi járóbeteg-ellátás6 
 e) Telephelyei:  
 
2000 Szentendre, Kanonok utca 1.  Szakorvosi Rendelőintézet, 
2000 Szentendre, Bükkös part 36. Szájsebészet, Fogorvosi röntgen, 

Tüdőgyógyászati szakrendelés, Tüdőszűrés, 
Tüdőgondozó, Bőr- és Nemibeteg  szakrendelés 
és gondozó7 

2000 Szentendre, Bükkös part 29.  Ideggyógyászat, Urológia, 
                                                                          8 
                                                 
2000 Szentendre, Dunakanyar krt. 34. Mentálhigiénés1 Központ: pszichiátriai1 szak- 

ellátás, gondozás 
addiktológia 1 

1 Módosította a 280/2009. (VII.16.) Kt. sz. határozat 
2 Módosította a 166/2009. (V. 14.) Kt. számú határozat, hatályos 2009. július 1. 
3 Módosította a 21/2008. (I.22.) Kt. számú határozat, hatályos 2008. február 1-jétől 
4 Módosította a 166/2009. (V. 14.) Kt. számú határozat, hatályos 2009. július 1. 
5 Módosította a 21/2008. (I.22.)  Kt. számú határozat, hatályos 2008. február 1-jétől 
6 Kiegészítette a 280/2009. (VII.16.) Kt. sz. határozat 
7 Módosította a 293/2008. (VI.26.) Kt. sz. határozat, hatályos 2008. július 1-től 
8 Törölte a 293/2008. (VI.26.) Kt. sz. határozat, hatályos 2008. július 1-től 
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2000 Szentendre, Paprikabíró utca 21. Szakorvosi Rendelőintézet ideiglenesen9 
2000 Szentendre, Dunakorzó 18. Szakorvosi Rendelőintézet ideiglenesen10 
 
f) típus szerinti besorolása: 
   - a tevékenységek jellege alapján11:   közszolgáltató  
   - a közszolgáltató szerv fajtája alapján12:  közintézet 
 
g) feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján13:  
     önállóan működő és gazdálkodó   szerv  
 
h) alaptevékenysége14: egészségügyi közszolgáltatást végző költségvetési szerv 
 
2. A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező határozat15: 
     Szentendre Városi Tanács VB. 58/1976. (IX. 07.) VB. számú határozata 
      A közvetlen jogelőd megnevezése, székhelye16: jogelőd nélküli, új alapítású szerv 
a) fenntartója: Szentendre Város Önkormányzata (2000 Szentendre, Városház tér 3.17), 
b) alapítói jogokkal felruházott irányító szervének neve, székhelye18:    
    Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 2000 Szentendre, Városház tér 3.     
 
3. A költségvetési szerv19 
 működési köre20: 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) gazdálkodása: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv önálló bérgazdálkodási 
jogkörrel. A 43/1999. (III. 03.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint a szakorvosi 
járóbeteg ellátás és gondozás teljesítményarányosan, 21 illetve bázis alapján kerül 
finanszírozásra.22 
 
5. A költségvetési szerv 
a)23 tevékenységi köre szakfeladatonként: 
2009. december 31-ig hatályos szakfeladatai: 
   851275 Járóbeteg gyógyító szakellátás 

851286 Fogorvosi ellátás 
                                                 
9 Kiegészítette a 412/2010. (XI.22.) Kt. számú határozat, hatályos 2010. november 22-től. 
10 Kiegészítette a 412/2010. (XI.22.) Kt. számú határozat, hatályos 2010. november 22-től. 
11 Módosította a 166/2009. (V. 14.) Kt. számú határozat, hatályos 2009. július 1.  
12 Módosította a 166/2009. (V. 14.) Kt. számú határozat, hatályos 2009. július 1. 
13 Módosította a 166/2009. (V. 14.) Kt. számú határozat, hatályos 2009. július 1. 
14 Módosította a 166/2009. (V. 14.) Kt. számú határozat, hatályos 2009. július 1.  
15 Módosította a 166/2009. (V. 14.) Kt. számú határozat, hatályos 2009. július 1. 
16 Módosította a 166/2009. (V. 14.) Kt. számú határozat, hatályos 2009. július 1. 
17 Módosította a 21/2008. (I.22.)  Kt. számú határozat, hatályos 2008. február 1-jétől 
18 Módosította a 166/2009. (V. 14.) Kt. számú határozat, hatályos 2009. július 1.  
19 Módosította a 166/2009. (V. 14.) Kt. számú határozat, hatályos 2009. július 1.  
20 Módosította a 280/2009. (VII.16.) Kt. sz. határozat 
21 Törölte a 166/2009. (V. 14.) Kt. számú határozat, hatályos 2009. július 1. 
22 Módosította a 166/2009. (V. 14.) Kt. számú határozat, hatályos 2009. július 1.  
23 Módosította a 280/2009. (VII.16.) Kt. sz. határozat 
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              851967 Egyéb humán-egészségügyi ellátás 
   751922 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások  
     Elszámolásai 
 
2010. január 1-től hatályos szakfeladatai: 
   862211 Járóbeteg gyógyító szakellátás 
   862303 Fogorvosi szakellátás 
   869011 Egyéb humán-egészségügyi ellátás 
   841901 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások  
     elszámolásai 
 b) vállalkozói tevékenysége:  

ba)  
Gazdasági társaságban az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi  
XXXVIII. törvény 95. § (1)-(2) bekezdései szerint vehet részt. Gazdálkodó szervezet  
alapításához, abban tagsági (részvényesi) jogviszony létesítéséhez, illetve részesedés  
szerzéséhez Szentendre Város Önkormányzat Képviselő- testületének engedélye 
szükséges. 

 
bb)  
Vállalkozási tevékenysége arányának felső határa a szerv kiadásaiban: 24 
Vállalkozási tevékenységet folytathat az 5/a  pontban meghatározott tevékenységi körben, 
amelyből származó bevétele – legfeljebb – a  szerv tervezett költségvetési összkiadásainak 
25 %-ig terjedhet.25 

 
bc)  
Kisegítő tevékenysége arányának felső határa a szerv kiadásaiban: 

 kisegítő tevékenységei: informatika, gépjármű-üzemeltetés, épületüzemeltetés, 
karbantartás, valamint egyéb tevékenységek, amelyek az alap és kiegészítő 
tevékenységekhez sorolhatók és jogszabályba nem ütköznek. A kisegítő  tevékenységek 
költsége a szerv tervezett költségvetési összkiadásainak 40 %-ig terjedhet. 26 

 
6. A költségvetési szerv vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési,  
    megbízási, választási rendje:27  

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 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:  
     Foglalkoztatottjainak jogviszonya: 

a) közalkalmazott, melyre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi  
      XXXIII. törvény az irányadó,  
b) alkalmazott, melyekre a prémiumévek programról és a különleges  

                                                 
24 Módosította a 166/2009. (V. 14.) Kt. számú határozat, hatályos 2009. július 1. 
25 Módosította a 263/2004. (VII.27.) Kt. számú határozat 2. pontja  
26 Módosította a 166/2009. (V. 14.) Kt. számú határozat, hatályos 2009. július 1. 
27 Módosította a 166/2009. (V. 14.) Kt. számú határozat, hatályos 2009. július 1. 
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    foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény az irányadó, 
c) megbízási szerződés és közreműködői szerződés alapján fennálló  
    jogviszony, melyekre a Polgári Törvénykönyvről szóló  1959. évi törvény 
    megbízásra és a vállalkozási szerződésre, valamint az egészségügyi tevékenység  
    folytatására vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések az  
    irányadók.28 

 
7. A költségvetési szerv29 feladatellátását szolgáló vagyon:   

2000 Szentendre, Kanonok utca 1. 
2000 Szentendre, Bükkös part 36.  
2000 Szentendre, Bükkös part 29.  
     30 
2000 Szentendre, Dunakanyar krt. 34. 
2000 Szentendre, Paprikabíró utca 21.31 

     2000 Szentendre, Dunakorzó 18.32 A költségvetési szerv épületei Szentendre Város Önkormányzatának tulajdonában állnak, 
kivéve a 2000 Szentendre, Paprikabíró utca 21. és 2000 Szentendre, Dunakorzó 18. szám 
alatti ingatlanok, melyek bérlemények33. 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 szerv34 
a) hosszú bélyegzőjének hivatalos szövege: Szentendre Város Egészségügyi Intézményei 
                                      2000 Szentendre, Kanonok utca 1., Pf. 58. 
                                      Számlaszám: 12001008-00122568-08000000      
 
b) körbélyegzőjének hivatalos szövege:       Szentendre Város Egészségügyi Intézményei 
                Szentendre 
 
Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot Szentendre Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2010. november 22-i ülésén a 412/2010. (XI.22.) Kt. számú 
határozatával fogadta el. 
Egyben hatályát veszti a 280/2009. (VII.17.) Kt. számú határozattal egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okirat. 
 
Szentendre, 2010. november 22. 

 Az alapító képviseletében: 
  dr. Dietz Ferenc                                                                                        polgármester 
 
                                                 
28 Módosította a 166/2009. (V. 14.) Kt. számú határozat, hatályos 2009. július 1. 
29 Módosította a 166/2009. (V. 14.) Kt. számú határozat, hatályos 2009. július 1. 
30 Törölte a 293/2008. (VI.26.) Kt. sz. határozat, hatályos 2008. július 1-től 
31 Kiegészítette a 412/2010. (XI.22.) Kt. számú határozat, hatályos 2010. november 22-től. 
32 Kiegészítette a 412/2010. (XI.22.) Kt. számú határozat, hatályos 2010. november 22-től. 
33 Kiegészítette a 412/2010. (XI.22.) Kt. számú határozat, hatályos 2010. november 22-től. 
34 Módosította a 166/2009. (V. 14.) Kt. számú határozat, hatályos 2009. július 1. 
 


