
Alapító okirat

Pusztaszabolcs vífuos Önkonnányzat Képviselő-testülete az á1|an.úláztartásró] szóló 2011. évi
CxCv. töNény 8. $ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapjál, az állanhááartásról
szóló törvény végrehajtáslíói szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. s (1)-(2) bekezdése
szelinti tafiaiommal az alábbi alapító okiratot adia ki:

(1) A költségvetési szerv:
Megnevezése: Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti lntézmény
RövidíletI ne\ e: Szocialis Tntézmén}
székhelye: 2490 Pusztaszabolcs' Adonyi út 42'
Telephelye, címe, nevei 2490 Pusztaszabolcs. Magyar utca 6. Időskorúak K]ubja

(2) Áz alapításról Íendelkező határozat száma:
Pusáaszabo]cs Város Ónkormányzat Képviselő-testületének 278 /2013'(v.30') Kt.
sziímú hatifuozata'

(3) Közfeladata:
A szociális igazgatrásról és szociális ellátá$ól szóló 1993. évi III. törvény

_ Étkeztetés 57.s (1) bekezdés c. pont és a 62. s
Házi segítségnÉjtás 57 $ (1) bekezdés d. pontja és a 63.$
Családsegítés 57. $ (1) bekezdés e' pontja és a ó4' $

_ Nappali ellátás: 57. $ (1) bekezdésj. pontja alapián
o Idősek Klubja 65/F.$(1) bekezdés a. pont

A gyermekek védelméIől és a gyámügyi igazgatásról szőló 1'99,7. évi XXXI. törvény
39- 40. S

_ Gyermekjólétiszo]glá]tatás

(4) Alaptevékenysége:
Az intézmény
-az étkeztetés keretében azoknak a szociáisan ászorulóknak a legalább napj egyszeli
meleg étkezését biztosítja' akik azt önmagulnak, illetve eltaltottjaik részére tartósan
vagy átmeneti jellegge] nem képesek biztosítani.
- házi segítségnyújtás keletében biztosítja a szolglítatiást igénybe vevő személy saját
lakókömyezetében az életvitel feíntafiása éIdekében szükséges ellátást.
- családsegítés keretében biztosítja a szociális vagy mentáhigiénés probléÍnák, illetve
egyéb kíZishelyzet miatt segítsége szoruló szeméiyek, csa]ádok sziámiíra az ilyen
helyzethez vezető okok megelőzése' a kízishelyzet negszüntetése, valamint az
életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatást.
- nappaii ellátás keletében a hajléktalan személyek és elsősorban a saját otdronukban
elő tizennyolcadik életévüket betöltött' egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt
szociális és mentális támogat.isra szoruló önmaguk ellátására részben képes személyek
biztosít lehetőséget a napközbeni lartózkodásra. tfusas kapcsolatoka, valamint az



-

a1apvető higiéniai szükségletek kielégítésére. továbbá igény szerint megszervezi az
ellátottak napközbcni étkeztetését.
- g"vemekjóléti szolgáltatás keletébcn biáosítja a gyermek érdekeit r'édő speciális
személyes szociális szolgáltatást' an]el'v a szociális mru,]ka módszereinek és
eszközeinek felhasznáiásával szolga]ja a gyemek testi és ]elki egészségének' családban
történő nevelkedésének elősegítését' a gyelmek veszélyeztetettségének megelőzését. a
kialakult veszélyeztetettség megszünletését. illetve a családjából kiene1t gyermek
visszahelyezését osszel'ungolva a g)'ermeket e1látó egészségügyi és nevelési-oktatási
intéZ!ényekkel' il1et1e szolgálatokkal- szervezési' szolgáltatási és gondozási
feladatokat végez.

(5) Államháztaftási szakágazati b€sorolása:
szakágazat sz.ffia..889900 M.n.s' egyéb szociális ellátás bcntlakás nélkúl
Alaptevékenység fő TEAoR kódja: 8899 M'n.s' egyéb szocjális ellátás bentlakás
né1kiil

(6) Alaptevékenységek államhá7ÍaÍtási szakfeladatr€nd szerinti besorolása:
881011 ldősek nappali eliátása
8Rq20l (')ermsk ol ri s,/olgilralr.
889921 Szociális étkeáetés
889922 Házi segítségnÉjtás
889924 CsaIádsegítés

(7) Áz intézmény vállalkozói t€vékenységet nem folytat

(8) Illetékessége' múködési köIe:
Pusztaszabolcs Város onkományzat közigazgatási területe

(9) Alapító' fenntartó és irányító szerT megnevezése, székhely'e:
PusztaszaboIcs Város tnkormányzat Képviselő-testtilote
Székhelye: 2490 Pusaaszabolcs, Velencei út 2.

(10) Gazdálkodási besorolása:
Az öná11óan műkijdő költségvetési szeN. Költségvetését Pusztaszabo]cs Vifuos
ontonnányzat Képviselő-testiilete évente hag},ja jóvá' AZ intézmény pénzüg}.i-
gazdálkodási feladatát a Pusztaszabolcsi Polgám]esteri Hivatal (2490 Pusztaszabolcs.
velencei út 2') látia el'

(11) vezetőjének megbízási rendje:
^z intézmény vezetőjét a közalkalmaz ottak jogáJlásáról szó]ó 1992' éví ).xxl '
tör\'ény. és a köZa]ka]rnazo1tak jogríllásáról szó]ó 1992. évi X)LXIII' törvénynek a
szocilíis, valamint a gyennekjóléti és gyermekvédelmi ágazalban történő
végrehajtásáJól szőló 25,7 |2000' (xII.26') Ko1m' Iendelet alapján nyilvá:ros pályázat
útjál Pusztaszabolcs Varcs ontomáryzat Képviselő-testüle1e bízza meg és gyakoro1ja



felette a munkáltatói jogokat. Az egyéb munlúltalói jogokat a Magyarország helyi
önl(ormlinyzatairó] szóló 2011. évi CL)C(XIX. töNény alapján a polgármester
gyakorolja.

(12) Foglalkoztatottjnira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megielölése:
Foglalkoztatottjának jogviszonya közalkaLnMott. melyekre a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXX . törvény az irányadó' Egyéb foglalkoáatásra
irán1,uló jogviszon1,ra (pl. megbízási jogviszony) a Polgá.i TöNéíykön1.vről szóló
1959. évi IV. töNény az irányadó. Az intézmény alkalmazottjai felett a muntáltatói
jogokat az intézmény vezetője gyakorolja.

(|.} ) A feladate||á|ást suolgáló rag1on:
Az intéznéíy használatában á11
- a pusztaszabolcsi 984 brsz. alatt nyilvántartott telek és Családsegítő és Gyemekjóléti
szolgálat ilodaépÍilet
. a pusztaszabolcsi 702142. hrsz' alatt nyilvrántartott telek és ldőskoruak Klubja épület
- ingó vagyon vagyon leltár sze nt

(14) A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog:
Az önkormányzat vagyonáról szóló ] 7/2012. (vI- 29.) öntományzati lendelet alapján

Zár^dék
Jelen alapító okilat 2013. szeptember 1-jén lép hat.ílyba.
Az alapító okíatot Pusztaszabolcs vfuos onkományzat képviselő-testiilete a
278 /2013'o/'30.) Kt. számú határozatáva] ha$'tajóvá.

Pusáaszabolcs, 2013. május 31'

Ld-,'s(l{*
Csányi Kálmán
polgármestel
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