Kerekegyháza Város Önkormányzatának

a Humán Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRATA
(Alapító okirat száma: 9/2004. (II. 11.) sz. Kth.)

Módosítva:
187/2004. (IX. 08.) sz. Kth.
275/2004. (XII. 08.) sz. Kth.
101/2005. (VI. 06.) sz. Kth.
34/2006. (II. 22.) sz. Kth.
119/2007. (VI. 27.) sz. Kth.
5/2008. (I. 30.) sz. Kth.
132/2008. (VI.19.) sz. Kth.
222/2008. (X.22.) sz. Kth.
12/2009. (II.11.) sz. Kth.
93/2009. (V.27.) sz. Kth.
196/2009. (IX.29.) sz. Kth.
37/2010. (II.24.) sz. Kth.

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2004. (II. 11.) sz. Kth-val elfogadott
(187/2004. (IX. 08.) sz. Kth, 275/2004. (XII. 08.) sz. Kth., 101/2005. (VI. 06.) sz. Kth.,
34/2006. (II. 22.)sz. Kth, 119/2007. (VI. 27.) sz. Kth, 5/2008. (I. 30.) sz. Kth., 132/2008.
(VI.19.) sz. Kth., 222/2008. (X.22.) sz. Kth, 12/2009. (II.11.) sz. Kth., 93/2009. (V.27.) Kth.
196/2009. (IX.29.) Kth., 37/2010. (II.24.) sz. Kt. határozatával módosított, egységes
szerkezetbe foglalt)
Humán Szolgáltató Központ
Intézmény neve:

Alapító Okirata
Kerekegyháza Városi Önkormányzat Humán Szolgáltató Központja

Rövidített neve:

Humán Szolgáltató Központ

Székhelye:

6041 Kerekegyháza, Fő u. 76.

Telephelye:

1. sz. telephely:
Szociális Gondozási Központ, házi segítségnyújtás
6076 Ágasegyháza, Rákóczi u. 49.

Jogszabályban meghatározott közfeladata: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény IV. fejezete szerint
Működési területe:
Kerekegyháza közigazgatási területe, valamint a „Kerekegyháza és
Térsége Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulási Megállapodás” alapján:
Ágasegyháza, Kunbaracs, Fülöpháza, Ladánybene települések közigazgatási területén a
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás,
gyermekjóléti szolgáltatás, családsegítés, Kunbaracs közigazgatási területén, a nappali ellátás
és az étkeztetés.
Alapítója:

Kerekegyháza Városi Önkormányzat

Irányító szerve:

Kerekegyháza Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete
Kerekegyháza Fő u. 47/a

Jogállása:

önálló jogi személy

Törzsszáma:

542199

Adószám:

15542195-2-03

Tevékenység jellege:

közszolgáltató költségvetési szerv

Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény
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Feladatellátáshoz kapcsolódó
funkció szerinti besorolása:
önállóan működő költségvetési szerv; előirányzatai felett
teljes jogkörrel rendelkezik. Meghatározott pénzügyi, gazdasági feladatait Kerekegyháza
város Polgármesteri Hivatala látja el.
Szakágazati számjel:

889900

Alaptevékenysége:
8532 Szociális ellátás elhelyezés nélkül:
Alaptevékenysége: a létrehozásáról rendelkező jogszabályban (határozatban) és az alapító
okiratban a költségvetési szerv szakmai alapfeladataként meghatározott közszolgáltató
tevékenység.
879017 Helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása
881011 Idősek nappali ellátása
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás
889205 Iskolai szociális munka
889921 Szociális étkezés
889922 Házi segítségnyújtás
889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
889924 Családsegítés
889925 Támogató szolgáltatás
Kiegészítő tevékenysége:
A költségvetési szerv alaptevékenységével megegyező, az alaptevékenység ellátására
létrehozott kapacitás kihasználását célzó, a költségvetésben az alaptevékenységre
meghatározott mértékén felül, támogatáson kívüli forrásból, más jogi személy vagy
természetes személy számára nem kötelezően és nem haszonszerzés céljából végzett
tevékenységek köre:
562920 Egyéb vendéglátás
841169 Máshova nem sorolható egyéb kiegészítő szolgáltatások
Kisegítő és vállalkozási tevékenysége:
nincs
E tevékenységet az intézmény az irányító szerv előzetes engedélyével végezhet.
Engedélyezett létszám és ellátottak száma: a mindenkori működési engedély szerint
Feladatellátást szolgáló vagyon és vagyon feletti rendelkezési jog:
A Kerekegyháza Városi Önkormányzat tulajdonát képező és Kerekegyháza, Fő u. 76. sz. alatt
746. hrsz.-on felvett ingatlan és mindaz az ingóvagyon, amely az Őszirózsa Idősek Klubja,
valamint a Gondozási Központ létrejöttét megelőzően a Gyermekjóléti és Családsegítő
Szolgálat használatába leltár szerint lett átadva, leltár szerint átadott ingóvagyon. A szociális
feladat-ellátási társulási megállapodás alapján átadott, leltári jegyzőkönyvvel alátámasztott
ingó vagyon, tárgyi eszközök.
A költségvetési szerv vezetője az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi
XXXVIII. törvény, az önkormányzati vagyonról és a vagyonhasznosítás rendjéről szóló
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16/2001. (XI. 1.) önkormányzati rendelete, valamint az éves költségvetési rendeletben
meghatározottak szerint köteles eljárni.
Az intézményvezető a vagyonrendelet szabályai szerint jogosult és köteles megtenni
mindazokat az intézkedéseket, amelyet a jogszabály a tulajdonos számára lehetővé és
kötelezővé tesz, az ingatlan elidegenítését kivéve. Az ingó vagyon vonatkozásában megilleti a
rendelkezési jog az Önkormányzat egyéb szabályzataiban meghatározottak alapján.
Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 89. §. (2) bekezdése és az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz. törvény és az annak végrehajtására kiadott
kormányrendeletek, valamint a mindenkori fenntartó által kibocsátott, a gazdálkodást érintő
szabályozása alapján, amely szerint a működtetéssel és üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások
előirányzata az intézmény mindenkori költségvetésében szerepel, azzal az intézmény
gazdálkodik, a kötelezettségvállalás, szakmai igazolás és utalványozás feladatokat ellátja.
Az intézményvezető kinevezésének rendje:
Az intézményvezetőjét – nyilvános pályázat útján – Kerekegyháza Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete nevezi ki, Kerekegyháza és Térsége Gyermekjóléti és Szociális
Feladatellátó Társulási Tanács véleményezése alapján a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. tv-nek és ezen törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm.
rendeletben meghatározottak szerint határozatlan időre.
Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése:
• Közalkalmazotti jogviszony, akikre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény az irányadó.
• Munkavállaló, akikre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII.
törvény az irányadó.
• Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.
évi. IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.
Alapítás :
Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 1972. évben alapította az Idősek
Klubját, mely intézmény végezte 1995-ig a 11. pontban meghatározott alaptevékenységeket a
gyermekjóléti szolgálat kivételével.
Az Őszirózsa Idősek Klubját az Önkormányzat 1995-ben integrálta az akkor intézménnyé
szervezett Egészségügyi és Szociális Intézménybe.
A Gondozási Központ alapításának éve 2004. július 1., melyet az alapító 2004.
szeptemberében Humán Szolgáltató Intézménnyé, majd 2005. júniusában Humán Szolgáltató
Központtá nevezett át.
Kerekegyháza, 2010. február 24.
Dr. Kelemen Márk
polgármester
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Záradék
Az Alapító Okiratot Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 37/2010.
(II.24.) sz. határozatával jóváhagyta.
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba.
Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 196/2009. (IX.29.) sz. Kth . Alapító Okirat hatályát
veszti.
Kerekegyháza, 2010. február 24.
Verosztáné Csorba Mónika
aljegyző
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