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Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
173/2022. (XI.24.) határozata 
a Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet alapító okiratának 
módosításáról 
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését 
megtárgyalta, és az alábbi döntést hozza: 
 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szántó J. Endre Egyesített Szociális 
és Egészségügyi Intézet alapító okiratát a mellékelt módosító okiratban foglaltak szerint 
módosítja, és a mellékelt, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja 
ki.  
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a törzskönyvi nyilvántartásba történő 
bejegyzéshez szükséges intézkedéseket a Magyar Államkincstárnál tegye meg. 
 
 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  polgármester 
 

K.m.f. 
 

(Oleárné dr. Kádas Marianna sk.)    (Nyiri Tibor sk.) 
                             címzetes főjegyző                     polgármester 

 
(Kiss Dezső sk.) 

jegyzőkönyv-hitelesítő 
 
 

 
 
 
A kivonat hiteles: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Okirat száma: JZI/99-1/2022.  
Módosító okirat 

A Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet Szerencs Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2017. március 30. napján kiadott, 80.930-
2/2017 számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. 
§-a alapján – a …………………………… Öt. határozatra figyelemmel – a következők 
szerint módosítom: 
 
1. Az alapító okirat 4.4 pontja az alábbi sorral egészül ki: 

 

14 076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások 
finanszírozása és támogatása 

 
 

2. Az alapító okirat 5. pontja helyére a következő rendelkezés lép: 
• A költségvetési szerv szervezete és működése 

• A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:   
       Szerencs Város Képviselő-testülete által nyilvános pályázat útján, határozott időre,        
      a hatályos jogszabályok, az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi 
       C. törvény alapján. 
 

• A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 Közalkalmazotti 
foglalkoztatás 

1992. évi XXXIII. törvény 

2 Egészségügyi szolgálati 
jogviszony 

2020. évi C. törvény  

 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 
 
Kelt: Szerencs, 2022. november 16. 

P.H. 
 

     Nyiri Tibor 
                            polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Okirat száma: JZI/99-2/2022 
 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Szántó J. Endre 
Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet alapító okiratát a következők szerint adom 
ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

 
1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet 
1.1.2. rövidített neve: ESZEI 

1.2. A költségvetési szerv 
1.2.1. székhelye: 3900 Szerencs, Bekecsi út 10. 
1.2.2. telephelyei: 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Szociális és Gyermekjóléti 
Alapszolgáltatási Központ 

3900 Szerencs, Rákóczi út 63. 

2 Idősek klubja 3900 Szerencs, Dobó Katica út 31. 
3 Idősek klubja 3902 Szerencs-Ond, Fő út 71. 
4 Védőnői szolgálat 3900 Szerencs, Rákóczi út 51. 
5 Iskolai-egészségügyi ellátás 3900 Szerencs, Ondi út 1. 

 
2. A költségvetési szerv 

alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1988. november 1. 

 
3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

 
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
3.1.2. székhelye: 3900 Szerencs, Rákóczi út 89. 

 
4. A költségvetési szerv tevékenysége 

 
4.1. A költségvetési szerv közfeladata:    

Járóbeteg-szakellátás az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján. Vé-
dőnői ellátás, család- és nővédelem, iskola-egészségügyi ellátás az egészségügyi 
alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény alapján. Személyes gondoskodás ke-
retébe tartozó szakosított ellátás a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szó-
ló 1993. évi III. törvény alapján. Család- és gyermekjóléti ellátás a gyermekek vé-
delméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján.  

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 
 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 
1 862100 Általános járóbeteg-ellátás 

 



4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:     
A járóbetegek ellátásával, egynapos sebészettel, foglalkozás-egészségügyi ellátással 
kapcsolatos feladatok. Családsegítéssel, időskorúak átmeneti ellátásával kapcsolatos 
feladatok. Idősek bentlakás nélküli ellátásával, szociális étkeztetéssel kapcsolatos fel-
adatok. 
 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 
feladatok 

2 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 
3 072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás 
4 073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) 
5 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 
6 074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás 
7 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 
8 101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére 
9 102031 Idősek nappali ellátása 
10 102032 Demens betegek nappali ellátása 
11 104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások 
12 104043 Család- és gyermekjóléti központ 
13 107051 Szociális étkeztetés 
14 076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása 

 
4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:   

Az intézmény tevékenységét Szerencs városában, valamint természetes vonzáskörzeté-
ben fejti ki. Lakóhelyi és területi munkát is végez.  
 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 
 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:   
Szerencs Város Képviselő-testülete által nyilvános pályázat útján, határozott időre, a ha-
tályos jogszabályok, az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. tör-
vény alapján. 

 
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 Közalkalmazotti 
foglalkoztatás 

1992. évi XXXIII. törvény 

2 Egészségügyi szolgálati 
jogviszony 

2020. évi C. törvény  

 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító 
okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a 
Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet 2022. november 24. napján kelt, 
……………………………………………….………… napjától alkalmazandó JZI/99-1/2022 
okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának. 



 
Kelt:  

P.H. 
Magyar Államkincstár 

 


