
 

Okirat száma: 

Módosító okirat 

A Szentendre Város Egészségügyi Intézményei a Szentendre Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete által 2016. június 17. napján kiadott, 02/21-7/2016 számú alapító 
okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a Szentendre 
Város Önkormányzat Képviselő-testületének 118/2022. (VI.15.) Kt. sz. határozatra 
figyelemmel –a következők szerint módosítom: 
 
 
1. Az alapító okirat 1.2. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 
1.2. A költségvetési szerv 

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

 telephely megnevezése telephely címe 

1 
SZEI – Bőrgyógyászati szakrendelés és 
gondozás 

2000 Szentendre, Bükkös part 29. 

2 

SZEI – Mentálhigiénés Központ: 

pszichiátriai szakellátás, gondozás, 
gyermek- és ifjúsági pszichiátria 

2000 Szentendre, Dunakanyar körút 34. 

3 
SZEI – kihelyezett reumatológiai 
szakrendelés 

2013 Pomáz, Kossuth Lajos utca 21. 

4 
SZEI – kihelyezett reumatológiai és 
pszichiátriai szakrendelés 

2011. Budakalász, Klisovác utca 6. 

5 

SZEI – Mentálhigiéniés Központ:  

pszichiátriai szakellátás, gondozás, 
gyermek- és ifjúsági pszichiátria 

2000 Szentendre, Szabadkai út 9. 

6 SZEI – Diabetológiai szakrendelés 2000 Szentendre, Bükkös part 27. 
 
 

2. Az alapító okirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

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 kiírt nyilvános pályázat útján,  a munkáltatói jogokat 
gyakorló Képviselő-testület legfeljebb 5 év határozott 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 



 

2 

1 
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 

2 
megbízási jogviszony  a mindenkor hatályos polgári törvénykönyv megbízási 

szerződésre, valamint az egészségügyi tevékenység 
folytatására vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok  

3 
vállalkozási jellegű 
jogviszony  

a mindenkor hatályos polgári törvénykönyv vállalkozási 
szerződésre, valamint az egészségügyi tevékenység 
folytatására vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok  

 
 
 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Szentendre, időbélyegző szerint 

P.H. 

Fülöp Zsolt Attila 
polgármester  


