DOMBRÁDI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS TÁRSULÁSI
TANÁCSÁNAK ELNÖKÉTŐL

-------------------------------------------------------------4492 Dombrád, Rákóczi út 36.
Tel/fax: (45) 465-001, 565-002

Száma: ……………/2018.
ELŐTERJESZTÉS
- Társulási Tanácshoz –
A Dombrád és Térsége Szociális Alapszolgáltatási Központ alapító okiratának
módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló 3/2018.(I.25.) TT határozat
felülvizsgálatára
Tisztelt Társulási Tanács!
A Társulási Tanács a 2018. január 25. napján fogadta el a Dombrád és Térsége
Szociális Alapszolgáltatási Központ alapító okiratának módosításáról és egységes szerkezetbe
foglalásáról szóló 3/2018.(I.25.) TT határozatát.
A Dombrádi Szociális Társulás fenntartásában működő Dombrád és Térsége
Alapszolgáltatási Központ alapító okiratának módosítása azért vált szükségessé, mivel
Dombrád Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a TOP-5.2.1-15 kódszámú, a
Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok elnevezésű
pályázati kiírásra, melyben az Önkormányzat konzorciumi partnere a Dombrád és Térsége
Szociális Alapszolgáltatási Központ. A pályázattal kapcsolatos személyi- és járulékkiadások
következtében szükségessé vált a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és
szakágazatok eljárási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendeletben meghatározott
„Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok” elnevezésű kormányzati
funkció felvétele a Dombrád és Térsége Alapszolgáltatási Központ alapító okiratába, mivel
ezen kormányzati funkcióhoz tartozik a telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó
programok megvalósításával, támogatásával összefüggő feladatok ellátása és a kapcsolódó
kifizetések teljesítése.
A módosítás törzskönyvi bejegyzése érdekében Társulásunk kérelmet nyújtott be a
Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóságához (a továbbiakban:
Kincstár). A Kincstár a 15-TNY-149-2/2018-761848 számú végzésében megállapította, hogy
az okirat bevezető részében a „2017. október 3. napján kiadott” szövegrész helyesen „2017.
október 26. napján kiadott” és felszólította Társulásunkat a módosító okirat felülvizsgálatára
és kijavítására.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV 105. § (3) bekezdése szerint a
költségvetési szerv alapító okiratának a költségvetési szerv átalakítását, megszüntetését nem
eredményező módosítása a bejegyzés napjától alkalmazandó, kivéve ha törvény vagy
kormányrendelet más időpontot vagy az alapító okirat módosítása későbbi időpontot állapít
meg.
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A fentiek alapján javaslom, hogy a módosítás a törzskönyvi bejegyzés napján lépjen
hatályba.
A törvényi követelményeknek megfelelően elkészített módosító okiratot és a Dombrád és
Térsége Szociális Alapszolgáltatási Központ egységes szerkezetbe foglalt okiratát a határozattervezet mellékletei tartalmazzák.
Kérem a Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és határozat-tervezetet
elfogadni szíveskedjenek.
Dombrád, 2018. február 6.
Tisztelettel:
Kozmáné Kasza Veronika
elnök
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Dombrádi Szociális Társulás
…../…..(….. …..)
TT határozata
A Dombrád és Térsége Szociális Alapszolgáltatási Központ alapító okiratának
módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló 3/2018.(I.25.) TT határozat
felülvizsgálatáról
A Társulási Tanács
1./ megtárgyalta a Dombrád és Térsége Szociális Alapszolgáltatási Központ alapító
okiratának módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló 3/2018.(I.25.) TT
határozat felülvizsgálatáról szóló előterjesztést.
2./ a Dombrád és Térsége Szociális Alapszolgáltatási Központ alapító okiratának módosítását
az 1. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá, a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratát a 2. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá. A Dombrád és
Térsége Szociális Alapszolgáltatási Központ módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratát a törzskönyvi bejegyzés napjától kell alkalmazni.
3./ felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat
aláírására.
Felelős: Társulási Tanács elnöke

Határidő: 2018. február 13.

A határozatról értesülnek:
1.
2.
3.
4.

Dombrád és Térsége Szociális Alapszolgáltatási Központ
Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósága
Dombrádi Közös Önkormányzati Hivatal
Dombrádi Közös Önkormányzati Hivatal Irattár Dombrád
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1. melléklet a …./….(….. …..) TT határozathoz
Okirat szaá ma:

/2018.

Módosító okirat
A Dombrád és Térsége Szociális Alapszolgáltatási Központ a Dombrádi Szociális Társulás
Társulási Tanácsa által 2017. október 26. napján kiadott, 3851/2017. számú alapító
okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a
……………….. TT határozatra figyelemmel - a következők szerint módosítom:
1. Az Alapító Okirat 4.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.4.A köö ltséá gvétéá si szérv alaptévéá kényséá géá nék körmaá nyzati funkciöá szérinti mégjélöö léá se:
körmaá nyzati funkciöá szaá m

körmaá nyzati funkciöá mégnévézéá sé

1

061040

Télépszéruű laköá köö rnyézéték félszaá mölaá saá t céá lzöá
prögramök

2

101143

Pszichiaá triai bétégék köö zöö sséá gi alapéllaá taá sa

3

104042

Csalaá d- éá s gyérmékjöá léá ti szölgaá ltataá sök

4

107051

Szöciaá lis éá tkéztétéá s

„
Jélén möá dösíátöá ökiratöt a törzskönyvi bejegyzés napjától kéll alkalmazni.
Kélt: Dömbraá d, 2018. ….
P.H.
Közmaá néá Kasza Vérönika pölgaá rméstér
a Taá rsulaá si Tanaá cs élnöö ké
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2. melléklet a …./….(.… ….) TT határozathoz
Okirat szaá ma:

/2018.

Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Dombrádi Szociális Társulás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a
alapján a Dombrád és Térsége Szociális Alapszolgáltatási Központ alapító okiratát a
következők szerint adom ki:

1. Költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye
1.1.A köö ltséá gvétéá si szérv
1.1.1. mégnévézéá sé: Dömbraá d éá s Téá rséá gé Szöciaá lis Alapszölgaá ltataá si Köö zpönt
1.1.2. röö vidíátétt névé: Dömbraá d Szöciaá lis Köö zpönt
1.2.A köö ltséá gvétéá si szérv
1.2.1. széá khélyé: 4492 Dömbraá d, Kössuth uá t 63.

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő
rendelkezések
2.1. A köö ltséá gvétéá si szérv alapíátaá saá nak daá tuma: 2008.01.01.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. A köö ltséá gvétéá si szérv iraá nyíátöá szérvéá nék
3.1.1. mégnévézéá sé: Dömbraá di Szöciaá lis Taá rsulaá s Taá rsulaá si Tanaá csa
3.1.2. széá khélyé: 4492 Dömbraá d, Raá köá czi uá t 36.
3.2. A köö ltséá gvétéá si szérv fénntartöá szérvéá nék
3.2.1. mégnévézéá sé: Dömbraá di Szöciaá lis Taá rsulaá s
3.2.2. széá khélyé: 4492 Dömbraá d, Raá köá czi uá t 36.
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4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1. A köö ltséá gvétéá si szérv köö zféladata:
A szöciaá lis igazgataá sröá l éá s szöciaá lis éllaá taá sökröá l szöá löá 1993. éá vi III. töö rvéá ny 62. §, 64. éá s 65/A. §-a
(tövaá bbiakban: Szt.) alapjaá n: éá tkéztétéá s, csalaá dségíátéá s, köö zöö sséá gi éllaá taá s, a gyérmékék véá délméá röű l
éá s a gyaá muö gyi igazgataá sröá l szöá löá 1997. éá vi XXXI. töö rvéá ny (tövaá bbiakban: Gyvt.) alapjaá n:
gyérmékjöá léá ti szölgaá ltataá s.
4.2.A köö ltséá gvétéá si szérv föű tévéá kényséá géá nék aá llamhaá ztartaá si szakaá gazati bésörölaá sa:
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szakaá gazat szaá ma

szakaá gazat mégnévézéá sé

889900

M.n.s. égyéá b szöciaá lis éllaá taá s béntlakaá s néá lkuö l

4.3.A köö ltséá gvétéá si szérv alaptévéá kényséá gé:
4.3.1. A széméá lyés göndösködaá s kérétéá bé tartözöá szöciaá lis alapéllaá taá si förmaá k
- Család- és gyermekjóléti szolgáltatás
Ellaá taá si téruö lété: Dömbraá d, ÚÚ jdömbraá d, Tiszakanyaá r köö zigazgataá si téruö lété.
- Szociális étkeztetés
Ellaá taá si téruö lété: Dömbraá d éá s ÚÚ jdömbraá d köö zigazgataá si téruö lété
- Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása
Ellaá taá si téruö lété: Dömbraá d éá s ÚÚ jdömbraá d köö zigazgataá si téruö lété.
4.4.A köö ltséá gvétéá si szérv alaptévéá kényséá géá nék körmaá nyzati funkciöá szérinti mégjélöö léá sé:

körmaá nyzati funkciöá szaá m

körmaá nyzati funkciöá mégnévézéá sé

1

061040

Télépszéruű laköá köö rnyézéték félszaá mölaá saá t céá lzöá
prögramök

2

101143

Pszichiaá triai bétégék köö zöö sséá gi alapéllaá taá sa

3

104042

Csalaá d- éá s gyérmékjöá léá ti szölgaá ltataá sök

4

107051

Szöciaá lis éá tkéztétéá s

4.5.A köö ltséá gvétéá si szérv illétéá késséá gé, muű köö déá si téruö lété:
Dömbraá d Vaá rös éá s ÚÚ jdömbraá d Köö zséá g köö zigazgataá si téruö lété (valaménnyi szölgaá ltataá si förma
ésétéá bén).
4.5.1. Család- és gyermekjóléti szolgáltatás: Dömbraá d, ÚÚ jdömbraá d, Tiszakanyaá r köö zigazgataá si
téruö lété.
4.5.2. Szociális étkeztetés: Dömbraá d éá s ÚÚ jdömbraá d köö zigazgataá si téruö lété.

4.5.3. Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása: Dombrád és Újdombrád közigazgatási
területe.
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5.A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.A köö ltséá gvétéá si szérv vézétöű jéá nék mégbíázaá si réndjé:
A köö zalkalmazöttak jögaá llaá saá röá l szöá löá 1992. éá vi XXXIII. töö rvéá ny (tövaá bbiakban: Kjt.) 20/A. §
szérinti paá lyaá zati éljaá raá sban, 23.§ (1)-(3) békézdéá sé szérinti magasabb vézétöű i mégbíázaá st
Dömbraá di Szöciaá lis Taá rsulaá s Taá rsulaá si Tanaá csa 5 éá vré adja. A munkaá ltatöá i jögökat a köö zöö sén
fénntartött intéá zméá ny vézétöű jé félétt (kinévézéá s, vézétöű i mégbíázaá s, félméntéá s, fégyélmi
félélöű sséá gré vönaá s) Taá rsulaá si Tanaá cs, az égyéá b munkaá ltatöá i jögökat a Taá rsulaá si Tanaá cs Elnöö ké
gyakörölja.
5.2.A köö ltséá gvétéá si szérvnéá l alkalmazaá sban aá llöá széméá lyék jögviszönya:

föglalköztataá si jögviszöny

jögviszönyt szabaá lyözöá jögszabaá ly

1

Köö zalkalmazötti jögviszöny

a köö zalkalmazöttak jögaá llaá saá röá l szöá löá 1992. éá vi XXXIII.
töö rvéá ny

2

Munkaviszöny

a munka töö rvéá nyköö nyvéá röű l szöá löá 2012. éá vi I. töö rvéá ny

3

Mégbíázaá si jögviszöny

a Pölgaá ri Töö rvéá nyköö nyvröű l szöá löá 2013. éá vi V. töö rvéá ny

Az aá llamhaá ztartaá sröá l szöá löá töö rvéá ny véá gréhajtaá saá röá l szöá löá 368/2011. (XII. 31.) Körm.
réndélét 5. § (4) békézdéá sé alapjaá n a Magyar AÚ llamkincstaá r névéá bén igazölöm, högy
jélén alapíátöá ökirat möá dösíátaá sökkal égyséá gés szérkézétbé föglalt szöö végé mégfélél az
alapíátöá ökiratnak a 2018. …………. napjaá n kélt, ………………………………………………… napjaá töá l
alkalmazandöá …………/2018. ökiratszaá muá möá dösíátöá ökirattal véá gréhajtött möá dösíátaá sa
szérinti tartalmaá nak.

Kélt: …………………………………………..
P.H.

Magyar AÚ llamkincstaá r
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