Tiszacsege Város Önkormányzata
K I V O N A T
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. november 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

141/2016.(XI. 10.) KT. számú HATÁROZAT:

A Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ alapító okiratának
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatának megtárgyalása tárgyában
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ
egységes szerkezetű alapító okiratát az alábbi tartalommal fogadja el:

„Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A.§-a alapján a Balmazújvárosi
Kistérség Humán Szolgáltató Központ alapító okiratát a következők szerint adom ki:
1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ
1.2. A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 4060 Balmazújváros, Veres Péter utca 6-8.
1.2.2. telephelyei:
telephely megnevezése
telephely címe
1

Liget közösségi Ház

4060 Balmazújváros, Debreceni utca 12.

2

Borostyán Idősek Otthona

4069 Egyek, Tisza utca 6.

3

Tiszavirág Idősek Klubja

4066 Tiszacsege, Tompa utca 1.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2009. május 31.
2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1. megnevezése: Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása
2.2.2. székhelye: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének
megnevezése
székhelye
1

Balmazújvárosi Kistérség Családsegítő és 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 3.
Gyermekjóléti Szolgálata

2

Balmazújvárosi
Kistérség
Szolgáltató Központ

Szociális 4060 Balmazújváros, Veres Péter u. 57.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa
3.1.2. székhelye: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.
3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése: Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása
3.2.2. székhelye: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.
4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1. A költségvetési szerv közfeladata:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján szociális
alapellátások, és szakosított ellátás biztosítása: étkeztetés, házi segítségnyújtás,
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, nappali ellátás, támogató szolgáltatás, közösségi
ellátások, ápolást, gondozást nyújtó ellátás.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján
helyettes szülő feladatainak ellátása.
4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma
szakágazat megnevezése
1

889900

M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján az
önkormányzatok kötelező ellátásokat biztosítanak, továbbá saját költségvetésük terhére egyéb
ellátásokat is biztosíthatnak. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 87.§-a alapján a helyi önkormányzatok képviselő-testületei
megállapodhatnak abban, hogy egy vagy több önkormányzati feladat- és hatáskör, valamint a
polgármester és a jegyző államigazgatási feladat- és hatáskörének hatékonyabb, célszerűbb
ellátására jogi személyiséggel rendelkező társulást hoznak létre. A Balmazújvárosi Kistérség
Többcélú Társulása által a szociális feladatok ellátására létrehozott intézmény, a
Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:
a) étkeztetés (1993. évi III. tv. 62. §)
b) házi segítségnyújtás (1993. évi III. tv. 63. §)
c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (1993. évi III. tv. 65. §)
d) nappali ellátás:
2

da) idősek klubja (1993. évi III. tv. 65/F. §)
db) szenvedélybetegek nappali ellátása (1993. évi III. tv. 65/F. §)
dc) pszichiátriai betegek nappali ellátása (1993. évi III. tv. 65/F. §)
dd) fogyatékos személyek nappali ellátása (1993. évi III. tv. 65/F. §)

e) támogató szolgáltatás (1993. évi III. tv. 65/C. §)
f) közösségi ellátások (1993. évi III. tv. 65/A. §)
g) ápolást, gondozást nyújtó ellátás – idősek otthona (1993. évi III. tv. 67. §)
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 49. § ban meghatározott helyettes szülő feladatainak ellátása.
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati funkciószám
kormányzati funkció megnevezése
1

045150

Egyéb szárazföldi személyszállítás

2

101141

Pszichiátriai betegek nappali ellátása

3

101142

Szenvedélybetegek nappali ellátása

4

101143

Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása

5

101144

Szenvedélybetegek
közösségi
alacsonyküszöbű ellátás)

6

101221

Fogyatékossággal élők nappali ellátása

7

101222

Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére

8

102023

Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

9

102024

Demens betegek tartós bentlakásos ellátása

10 102031

Idősek nappali ellátása

11 102032

Demens betegek nappali ellátása

12 104012

Gyermekek átmeneti ellátása

13 107051

Szociális étkeztetés

14 107052

Házi segítségnyújtás

15 107053

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

alapellátása

(kivéve:

4.5. A költségvetési szerv illetékességi, működési területe: Balmazújváros, Egyek,
Hortobágy, Tiszacsege közigazgatási területe.
5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A vezetőt nyilvános pályázat útján,
legfeljebb öt évig terjedő határozott időre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései szerint a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Tanácsa bízza meg. A Társulási Tanács gyakorolja a munkáltató jogokat (kinevezés,
vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség
megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása), míg az egyéb
munkáltatói jogokat a Társulási Tanács elnöke gyakorolja.

3

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásában álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály
1

közalkalmazotti jogviszony A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény

2

megbízási jogviszony

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

6. Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot 2015. április 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a
költségvetési szerv 2014. március 7. napján kelt alapító okiratát visszavonom.
Kelt: Balmazújváros, 2016. november 8.

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
Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ 2016. november 8. napján kelt,
……………………………………… napjától alkalmazandó 17555-4/2016. okiratszámú
módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.
Kelt: …………………………
P.H.
Magyar Államkincstár”
A Képviselő-testület felkéri Szilágyi Sándor polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2016. november 16. és folyamatos
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester
K. m. f.
Szilágyi Sándor sk.
polgármester

Dr. Kertész Marianna sk.
jegyző

A kivonat másolat hiteléül:
Tiszacsege, 2016. november 10.

Zsólyominé Gyenes Anikó
jegyzőkönyvvezető
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