
 

Okirat száma: 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a(z) Gondozási Központ 
Szentendre alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Gondozási Központ Szentendre 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 2000 Szentendre, Sztaravodai út 2. 

1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1  2000 Szentendre, Duna korzó 25. 

2 ... 2000 Szentendre, Szabadkai utca 11. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2010. 06. 30. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Szentendre Város Önkormányzat 

2.2.2. székhelye: 2000 Szentendre, Városház tér 3. 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 Gondozási Központ Szentendre 2000 Szentendre, Sztaravodai út 2. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

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: Gondoskodik a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 86. §-ában meghatározott, Szentendre 
Város Önkormányzata számára kötelező önkormányzati szociális alapszolgáltatási feladatok 
közül az alábbiakról: 

- étkeztetés, melynek keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi 
egyszeri meleg étkezéséről gondoskodik, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére 
tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi 
állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy 
hajléktalanságuk miatt; 

- házi segítségnyújtás, melynek keretében a szolgáltatást igénybevevő személy saját 
lakókörnyezetében biztosítja az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást, 
így különösen az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, az önálló életvitel 
fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában 
való közreműködést, a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok 
elhárításában való segítségnyújtást; 

- idősek és demens személyek nappali ellátása, melynek keretében a saját otthonukban élő, 
tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és 
mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátásra részben képes személyek, illetve a 
Szoctv. 93. § (4) bekezdése szerinti kivétellel a tizennyolcadik életévüket betöltött, 
fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek (demensek) részére 
biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az 
alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az 
ellátottak napközbeni étkeztetését. 

- gondoskodik a védőnői és iskola-egészségügyi alapellátási feladatokról. 

- nappali melegedő, melynek keretében biztosított a lehetőség a hajléktalan személyek 
részére a közösségi együttlétre, a pihenésre, a személyi tisztálkodásra, a személyes ruházat 
tisztítására, az étel melegítésére, tálalására, elfogyasztására  
a nappali ellátás hajléktalan személyek és a saját otthonukban élő, tizennyolcadik 
életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális 
támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosít 
lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak 
napközbeni étkeztetését, ehhez az étel melegítésére, tálalására és elfogyasztására alkalmas 
helyiséggel rendelkezik 
 

- az éjjeli menedékhely, melynek keretében hajléktalan személyek részére felügyelet és 
tanácsadás szolgáltatási elemeket biztosít, azzal, hogy biztosított a betegek szükség szerinti 
elkülönítése, biztosítottak a ruházat tisztításának és az értékek biztonságos megőrzésének 
feltételei, és biztosítottak az étel melegítésére, étkezésre szolgáló helyiségek. Az éjjeli 
menedékhely az önellátásra és a közösségi együttélés szabályainak betartására képes 
hajléktalan személyek éjszakai pihenését, valamint krízishelyzetben éjszakai szállás 
biztosítását lehetővé tevő szolgáltatás. 
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4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 881000 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A működési engedélyben meghatározott 
illetékességi területén gondoskodik a költségvetési szerv közfeladatai (szociális és 
egészségügyi alapszolgáltatási feladatok) jogszabályokban meghatározott 
követelményeknek megfelelő ellátásáról. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 

2 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 

3 102031 Idősek nappali ellátása 

4 102032 Demens betegek nappali ellátása 

5 107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása 

6 107015 Hajléktalanok nappali ellátása 

7 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán 

8 107052 Házi segítségnyújtás 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: A költségvetési szerv fő illetékességi 
területe Szentendre, megállapodás alapján feladatait Pilisszentlászlón is ellátja. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetője az 
intézményvezető, akit az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény, 
valamint az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról 
szóló 528/2020. (XI. 28.) Kormányrendelet alapján nyilvános pályázat útján a munkáltatói 
jogokat gyakorló határozatlan időre bíz meg, illetve vonja vissza megbízását, valamint 
gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 67. § g) pontja alapján az egyéb munkáltatói jogokat a 
polgármester gyakorolja. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény (Kjt.) és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő 
végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. 
rendelet (Kjt. vhr.) 

2 egészségügyi szolgálati 
jogviszony 

egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. 
törvény, valamint az egészségügyi szolgálati jogviszonyról 
szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. 
(XI. 28.) Kormányrendelet 
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