Kivonat
Dombrádi Szociális Tárulás Társulási Tanácsa 2018. február hó 07-én megtartott rendkívüli
nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Dombrádi Szociális Társulás
4/2018.(II.07.)
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

Kozmáné Kasza Veronika s. k.
elnök

Kállai András s. k.
alelnök

D o m b r á d, 2018-02-07.
A kivonat hiteléül:
György Zsuzsanna
igazgatási ügyintéző
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1. melleé klet a 4/2018.(II.07.) TT hataé rozathoz

Okirat szaé ma: I/406-2/2018.

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 4/2018.(II.07.) TT
határozatra figyelemmel - a következők szerint módosítom:
1. Az Alapító Okirat 4.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.4.A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormaé nyzati funkcioé szaé m

kormaé nyzati funkcioé megnevezeé se

1

061040

Telepszeruű lakoé koö rnyezetek felszaé molaé saé t ceé lzoé programok

2

101143

Pszichiaé triai betegek koö zoö sseé gi alapellaé taé sa

3

104042

Csalaé d- eé s gyermekjoé leé ti szolgaé ltataé sok

4

107051

Szociaé lis eé tkezteteé s

„
Jelen moé dosíétoé okiratot a törzskönyvi bejegyzés napjától kell alkalmazni.
Kelt: Dombraé d, 2018. februaé r 7.
P.H.
Kozmaé neé Kasza Veronika polgaé rmester
a Taé rsulaé si Tanaé cs elnoö ke
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2. melleé klet a 4/2018.(II.07.) TT hataé rozathoz

Okirat szaé ma: I/405-2/2018.

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 koö ltseé gveteé si szerv
1.1.1. megnevezeé se: Dombraé d eé s Teé rseé ge Szociaé lis Alapszolgaé ltataé si Koö zpont
1.1.2. roö vidíétett neve: Dombraé d Szociaé lis Koö zpont
1.2.A koö ltseé gveteé si szerv
1.2.1. szeé khelye: 4492 Dombraé d, Kossuth ué t 63.

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő
rendelkezések
2.1. A koö ltseé gveteé si szerv alapíétaé saé nak daé tuma: 2008.01.01.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. A koö ltseé gveteé si szerv iraé nyíétoé szerveé nek
3.1.1. megnevezeé se: Dombraé di Szociaé lis Taé rsulaé s Taé rsulaé si Tanaé csa
3.1.2. szeé khelye: 4492 Dombraé d, Raé koé czi ué t 36.
3.2. A koö ltseé gveteé si szerv fenntartoé szerveé nek
3.2.1. megnevezeé se: Dombraé di Szociaé lis Taé rsulaé s
3.2.2. szeé khelye: 4492 Dombraé d, Raé koé czi ué t 36.
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4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1. A koö ltseé gveteé si szerv koö zfeladata:

A szociaé lis igazgataé sroé l eé s szociaé lis ellaé taé sokroé l szoé loé 1993. eé vi III. toö rveé ny 62. §, 64. eé s 65/A. §-a
(tovaé bbiakban: Szt.) alapjaé n: eé tkezteteé s, csalaé dsegíéteé s, koö zoö sseé gi ellaé taé s, a gyermekek veé delmeé roű l
eé s a gyaé muö gyi igazgataé sroé l szoé loé 1997. eé vi XXXI. toö rveé ny (tovaé bbiakban: Gyvt.) alapjaé n:
gyermekjoé leé ti szolgaé ltataé s.
4.2.A koö ltseé gveteé si szerv foű teveé kenyseé geé nek aé llamhaé ztartaé si szakaé gazati besorolaé sa:

1

szakaé gazat szaé ma

szakaé gazat megnevezeé se

889900

M.n.s. egyeé b szociaé lis ellaé taé s bentlakaé s neé lkuö l

4.3.A koö ltseé gveteé si szerv alapteveé kenyseé ge:
4.3.1. A szemeé lyes gondoskodaé s kereteé be tartozoé szociaé lis alapellaé taé si formaé k
- Család- és gyermekjóléti szolgáltatás
Ellaé taé si teruö lete: Dombraé d, ÚÚ jdombraé d, Tiszakanyaé r koö zigazgataé si teruö lete.
- Szociális étkeztetés
Ellaé taé si teruö lete: Dombraé d eé s ÚÚ jdombraé d koö zigazgataé si teruö lete
- Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása
Ellaé taé si teruö lete: Dombraé d eé s ÚÚ jdombraé d koö zigazgataé si teruö lete.

4.4.A koö ltseé gveteé si szerv alapteveé kenyseé geé nek kormaé nyzati funkcioé szerinti megjeloö leé se:

kormaé nyzati funkcioé szaé m

kormaé nyzati funkcioé megnevezeé se

1

061040

Telepszeruű lakoé koö rnyezetek felszaé molaé saé t ceé lzoé programok

2

101143

Pszichiaé triai betegek koö zoö sseé gi alapellaé taé sa

3

104042

Csalaé d- eé s gyermekjoé leé ti szolgaé ltataé sok

4

107051

Szociaé lis eé tkezteteé s

4.5.A koö ltseé gveteé si szerv illeteé kesseé ge, muű koö deé si teruö lete:
Dombraé d Vaé ros eé s ÚÚ jdombraé d Koö zseé g koö zigazgataé si teruö lete (valamennyi szolgaé ltataé si forma
eseteé ben).
4.5.1. Család- és gyermekjóléti szolgáltatás: Dombraé d, ÚÚ jdombraé d, Tiszakanyaé r koö zigazgataé si
teruö lete.
4.5.2. Szociális étkeztetés: Dombraé d eé s ÚÚ jdombraé d koö zigazgataé si teruö lete.
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4.5.3. Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása: Dombraé d eé s ÚÚ jdombraé d koö zigazgataé si teruö lete.

5.A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.A koö ltseé gveteé si szerv vezetoű jeé nek megbíézaé si rendje:
A koö zalkalmazottak jogaé llaé saé roé l szoé loé 1992. eé vi XXXIII. toö rveé ny (tovaé bbiakban: Kjt.) 20/A. § szerinti
paé lyaé zati eljaé raé sban, 23.§ (1)-(3) bekezdeé se szerinti magasabb vezetoű i megbíézaé st Dombraé di Szociaé lis
Taé rsulaé s Taé rsulaé si Tanaé csa 5 eé vre adja. A munkaé ltatoé i jogokat a koö zoö sen fenntartott inteé zmeé ny
vezetoű je felett (kinevezeé s, vezetoű i megbíézaé s, felmenteé s, fegyelmi feleloű sseé gre vonaé s) Taé rsulaé si Tanaé cs,
az egyeé b munkaé ltatoé i jogokat a Taé rsulaé si Tanaé cs Elnoö ke gyakorolja.

5.2.A koö ltseé gveteé si szervneé l alkalmazaé sban aé lloé szemeé lyek jogviszonya:

foglalkoztataé si jogviszony

jogviszonyt szabaé lyozoé jogszabaé ly

1

Koö zalkalmazotti jogviszony

a koö zalkalmazottak jogaé llaé saé roé l szoé loé 1992. eé vi XXXIII.
toö rveé ny

2

Munkaviszony

a munka toö rveé nykoö nyveé roű l szoé loé 2012. eé vi I. toö rveé ny

3

Megbíézaé si jogviszony

a Polgaé ri Toö rveé nykoö nyvroű l szoé loé 2013. eé vi V. toö rveé ny

Az aé llamhaé ztartaé sroé l szoé loé toö rveé ny veé grehajtaé saé roé l szoé loé 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
5. § (4) bekezdeé se alapjaé n a Magyar AÚ llamkincstaé r neveé ben igazolom, hogy jelen alapíétoé okirat
moé dosíétaé sokkal egyseé ges szerkezetbe foglalt szoö vege megfelel az alapíétoé okiratnak a
2018. februaé r 7. napjaé n kelt, ………………………………………………… napjaé toé l alkalmazandoé
I/406-2/2018. okiratszaé mué moé dosíétoé okirattal veé grehajtott moé dosíétaé sa szerinti tartalmaé nak.

Kelt: …………………………………………..
P.H.

Magyar AÚ llamkincstaé r
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