Alapító okirat
szóló 2011. évi
PusztaszabolcsvífuosÖnkonnányzat Képviselő-testületeaz á1|an.úláztartásró]
CxCv. töNény 8. $ (5) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapjál, az állanhááartásról
szóló törvényvégrehajtáslíóiszóló 368/2011.Korm. rendelet 5. s (1)-(2) bekezdése
szelinti tafiaiommal az alábbi alapítóokiratotadia ki:
(1) A költségvetési
szerv:
lntézmény
Megnevezése:
Pusztaszabolcsi
SzociálisésGyermekjóléti
RövidíletIne\e: SzocialisTntézmén}
Adonyi út42'
székhelye:2490Pusztaszabolcs'
K]ubja
Magyarutca6. Időskorúak
Telephelye,címe,nevei 2490Pusztaszabolcs.
(2) Áz alapításrólÍendelkezőhatározatszáma:
278 /2013'(v.30')Kt.
Pusáaszabo]cs
Város ÓnkormányzatKépviselő-testületének
sziímúhatifuozata'
(3) Közfeladata:
A szociálisigazgatrásról
ésszociálisellátá$ól szóló 1993.éviIII.törvény
_ Étkeztetés
c. pontésa 62. s
57.s (1) bekezdés
d. pontjaésa 63.$
Házi segítségnÉjtás
57 $ (1) bekezdés
Családsegítés
57. $ (1)bekezdés
e' pontjaésa ó4' $
_ Nappaliellátás:57. $ (1)bekezdésj.
pontjaalapián
a. pont
o IdősekKlubja 65/F.$(1)bekezdés
A gyermekekvédelméIőlésa gyámügyi igazgatásról szőló 1'99,7.évi XXXI. törvény
39-40.S
_ Gyermekjólétiszo]glá]tatás
(4) Alaptevékenysége:
Az intézmény
-az étkeztetés
keretében
azoknaka szociáisanászorulóknak a legalábbnapj egyszeli
meleg étkezését
biztosítja'akik azt önmagulnak, illetve eltaltottjaik részéretartósan
jellegge]
vagyátmeneti
nemképesek
biztosítani.
- házi segítségnyújtás
keletébenbiztosítjaa szolglítatiástigénybevevő személysaját
lakókömyezetébenaz életvitelfeíntafiásaéIdekében
szükségesellátást.
- családsegítés
probléÍnák,
illetve
keretében
biztosítjaa szociálisvagy mentáhigiénés
az ilyen
egyébkíZishelyzetmiatt segítségeszoruló szeméiyek,csa]ádoksziámiíra
valamint az
helyzethezvezető okok megelőzése'a kízishelyzet negszüntetése,
életvezetési
képesség
megőrzésecéljábólnyújtottszolgáltatást.
- nappaiiellátáskeletében
éselsősorbana sajátotdronukban
a hajléktalan
személyek
elő tizennyolcadikéletévüket
betöltött' egészségi
állapotukvagy idős koruk miatt
képesszemélyek
szociálisésmentálistámogat.isra
szorulóönmaguk ellátásárarészben
biztosít lehetőségeta napközbeni lartózkodásra. tfusas kapcsolatoka, valamint az

-

a1apvetőhigiéniaiszükségletek
kielégítésére.
továbbá igényszerintmegszerveziaz
ellátottaknapközbcniétkeztetését.
- g"vemekjólétiszolgáltatáskeletébcnbiáosítjaa gyermekérdekeitr'édőspeciális
személyesszociális szolgáltatást'an]el'v a szociális mru,]kamódszereinek és
családban
szolga]jaa gyemek testiés]elkiegészségének'
eszközeinekfelhasznáiásával
a
megelőzését.
történőnevelkedésének
elősegítését'
a gyelmekveszélyeztetettségének
megszünletését.
illetve a családjából kiene1t gyermek
kialakult veszélyeztetettség
ésnevelési-oktatási
visszahelyezését
osszel'ungolvaa g)'ermekete1látóegészségügyi
intéZ!ényekkel'il1et1e szolgálatokkal- szervezési' szolgáltatási és gondozási
feladatokat
végez.
(5) Államháztaftási szakágazatib€ s orolása:
M.n.s'egyébszociálisellátásbcntlakásnélkúl
szakágazatsz.ffia..889900
Alaptevékenység
fő TEAoR kódja: 8899 M'n.s' egyébszocjális ellátás bentlakás
né1kiil
(6)Alaptevékenységek
államhá7ÍaÍtási
szakfeladatr€ n d szerintibesorolása:
881011ldőseknappalieliátása
8Rq20l(')ermskol ri s,/olgilralr.
889921Szociálisétkeáetés
889922Házi segítségnÉjtás
889924CsaIádsegítés
(7) Áz intézmény
vállalkozói t€ v ékenységet
nem folytat
(8) Illetékessége'
múködésiköIe:
Pusztaszabolcs
Város onkományzat közigazgatásiterülete
(9) Alapító' fenntartó ésirányító szerTmegnevezése,
székhely'e:
PusztaszaboIcs
Város tnkormányzatKépviselő-testtilote
Velenceiút2.
Székhelye:
2490Pusaaszabolcs,
(10)Gazdálkodási besorolása:
Pusztaszabo]csVifuos
Az öná11óan műkijdő költségvetésiszeN. Költségvetését
ontonnányzat Képviselő-testiilete évente hag},ja jóvá' AZ intézménypénzüg}.igazdálkodásifeladatáta Pusztaszabolcsi
Polgám]esteriHivatal (2490Pusztaszabolcs.
velenceiút2') látiael'
(11)vezetőjénekmegbízásirendje:
^z intézmény
vezetőjéta közalkalmazottak jogáJlásáról szó]ó 1992' éví).xxl '
jogríllásárólszó]ó 1992. évi X)LXIII' törvényneka
tör\'ény.és a köZa]ka]rnazo1tak
szocilíis, valamint a gyennekjóléti és gyermekvédelmiágazalban történő
végrehajtásáJól
szőló 25,7
|2000' (xII.26') Ko1m' Iendeletalapjánnyilvá:rospályázat
bízzameg ésgyakoro1ja
útjálPusztaszabolcs
Varcs ontomáryzat Képviselő-testüle1e

felette a munkáltatói jogokat. Az egyébmunlúltalói jogokat a Magyarország helyi
önl(ormlinyzatairó]szóló 2011. évi CL)C(XIX. töNény alapján a polgármester
gyakorolja.
(12) Foglalkoztatottjniravonatkozó foglalkoztatásijogviszonyokmegielölése:
Foglalkoztatottjának jogviszonya közalkaLnMott. melyekre a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXX . törvény az irányadó' Egyébfoglalkoáatásra
irán1,uló jogviszon1,ra(pl. megbízásijogviszony) a Polgá.i TöNéíykön1.vről szóló
1959. évi IV. töNény az irányadó. Az intézményalkalmazottjai felett a muntáltatói
jogokataz intézmény
vezetőjegyakorolja.
(|.}) A feladate||á|ást
suolgálórag1on:
Az intéznéíyhasználatábaná11
- a pusztaszabolcsi
telekésCsaládsegítő
ésGyemekjóléti
984 brsz.alattnyilvántartott
szolgálatilodaépÍilet
. a pusztaszabolcsi
telekésldőskoruakKlubja épület
702142.hrsz'alattnyilvrántartott
- ingó vagyon vagyon leltár sze nt
jog:
(14)A használatbaadott vagyonfelettirendelkezési
Az önkormányzatvagyonárólszóló ] 7/2012.(vI- 29.)öntományzati lendeletalapján
Zár^dék
Jelenalapítóokilat 2013.szeptember
1-jénléphat.ílyba.
a
Az alapítóokíatot Pusztaszabolcsvfuos onkományzat képviselő-testiilete
278 /2013'o/'30.)Kt. számúhatározatáva]
ha$'tajóvá.

Pusáaszabolcs,2013.május31'
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