Kivonat
Cibakháza Nagyközség Önkormányzat képviselő-testület 2011. február 09. napján
tartott ülésének jegyzőkönyvéből
Cibakháza Nagyközség Önkormányzata
17/2011. (II.09.)Képviselő-testületi határozata
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzata Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
alapító okiratának módosításáról
Cibakháza Nagyközség Önkormányzat képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztését az
„Alapító okiratok módosítása” tárgyában, és az alábbi határozatot hozta:
1. Cibakháza Nagyközség Önkormányzat képviselő-testület 2011. február 09-i hatállyal a
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzata Családsegítő Központ és Gyermekjóléti
Szolgálat alapító okiratát jelen határozat 1. sz. melléklete szerint módosítja, és jóváhagyja
jelen határozat 2. sz. mellékletét képező, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát .
2. A képviselő-testület utasítja az intézmény vezetőjét, hogy gondoskodjon az alapító okiratnak
az alapdokumentumokon történő átvezetéséről.
Felelős: az intézmény vezetője
Határidő: azonnal, illetve értelemszerűen
3. A Képviselő-testület ezen határozatról értesíteni rendeli:
-

Hegyes Zoltán polgármestert
Fekete Géza alpolgármestert
Dr. Albrecht Sándor jegyzőt
Képviselő-testület tagjait helyben
Kelemen Tünde Márta - intézményvezetőt
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalt – Szolnok Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Igazgatóságát Szolnok
Nagyközségi Könyvtárat
Irattárat
Értesítésért felelős: Hegyes Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Hegyes Zoltán sk.
Polgármester

Dr. Albrecht Sándor sk.
jegyző
Kiadmány hiteles. 2011. február 09.
jkv

1. sz. melléklet a 17/2011.(II.09.) KT határozathoz
ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA
Az alapító okirat bevezető rendelkezése helyébe az alábbi szöveg lép:

1.)

,,Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete A helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. tv. 9.§. (4) bek. foglalt kötelezettségének eleget téve továbbá a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény, valamint a szociális
igazgatásokról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény rendelkezési alapján a
42./2005. számú képviselő-testületi határozattal elfogadott, 9/2009.(III.26.) sz. képviselőtestületi határozattal, 39/2009.(VII.30.), valamint a 17/2011.(II.09.) sz. képviselő-testületi
határozattal elfogadott és módosított Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Családsegítő
Központ és Gyermekjóléti Szolgálat jogutódjaként létrehozott Cibakháza Nagyközség
Önkormányzata Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratát
egységes szerkezetbe foglalja az alábbiak szerint. Cibakháza Nagyközség Önkormányzata

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Családsegítő Központ és
Gyermekjóléti Szolgálat
elnevezéssel
jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati költségvetési szervet hozott létre, és a
létrehozott költségvetési szerv alapító okiratát módosítja, elfogadja, valamint
jóváhagyja az alábbiak szerint:
Az alapító okirat 3.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

2.)

,, Az intézmény gazdálkodási jogkör szerinti besorolása:
-

önállóan működő költségvetési szerv
( A költségvetési szervvel kapcsolatos gazdálkodási és pénzügyi feladatokat Cibakháza
Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatala látja el.)”
Az alapító okirat 11.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

3.)

,, Az intézmény tevékenysége
Jogszabályban meghatározott közfeladata:
-

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. szerinti
gyermekjóléti szolgáltatás

-

valamint a szociális igazgatásokról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv.
szerinti családsegítés

2011. január 01-től:
-

Szakágazat száma: 889900

TEÁOR: 8899

-

Szakfeladat szerinti besorolása: 889924 Családsegítés

-

Szakfeladat alaptevékenység szerinti besorolása:
o 889201 Gyermekjóléti szolgáltatás
o 889924 Családsegítés
o 889928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
o 890442 Közhasznú foglalkoztatás
Vállalkozási tevékenysége: nincs”

4.)

Az alapító okirat 15.) pontja helyébe az következő rendelkezés lép:
,,A költségvetési szerv megszűntetése, illetve átalakítása:
A költségvetési szerv Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv.
rendelkezéseinek betartásával átalakítható, illetve megszűntethető, és ugyanezen
törvény 96. § 1.) bekezdése szerint az átalakításról, megszűntetésről az alapító
megszűntethető, illetve átalakító okiratban rendelkezik.”

5.)

Az alapító okirat 16.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
,, 1.) Ezen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben Az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. tv. vonatkozó rendelkezését, valamint a kapcsolódó ágazati és
egyéb hatályos jogszabályokat kell alkalmazni.
2.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy ezen alapító okirat módosítás
törzskönyvi bejegyzéséhez a szükséges intézkedést tegye meg. ,,

Cibakháza, 2011. február 09.
Z á r a d é k:
Jelen alapító okirat módosítás Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
minősített többségi jóváhagyásával hatályos 2011. február 09. napjával. A költségvetési szerv a
törzskönyvi nyilvántartásba vétellel jön létre, a bejegyzés napjával.
Jelen alapító okirat módosítás mellékletét képezi az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt
változata.

Hegyes Zoltán
polgármester

Dr. Albrecht Sándor
jegyző

2. sz. melléklet a 17/2011.(II.09.) KT határozathoz
ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBEN
Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete A helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. tv. 9.§. (4) bek. foglalt kötelezettségének eleget téve továbbá a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény, valamint a szociális
igazgatásokról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény rendelkezési alapján a
42./2005. számú képviselő-testületi határozattal elfogadott, 9/2009.(III.26.) sz. képviselőtestületi határozattal, 39/2009.(VII.30.), valamint a 17/2011.(II.09.) sz. képviselő-testületi
határozattal elfogadott és módosított Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Családsegítő
Központ és Gyermekjóléti Szolgálat jogutódjaként létrehozott Cibakháza Nagyközség
Önkormányzata Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratát egységes
szerkezetbe foglalja az alábbiak szerint. Cibakháza Nagyközség Önkormányzata

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Családsegítő Központ és
Gyermekjóléti Szolgálat
elnevezéssel
jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati költségvetési szervet hozott létre, és a létrehozott
költségvetési szerv alapító okiratát módosítja, elfogadja, valamint jóváhagyja az alábbiak szerint:
1. Költségvetési szerv neve: Cibakháza Nagyközség Önkormányzata
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
2. Székhelye: 5462 Cibakháza, Álmos u. 14. sz.
3.

Az intézmény típus szerinti besorolása
Az intézmény gazdálkodási jogkör szerinti besorolása:

-

önállóan működő költségvetési szerv
( A költségvetési szervvel kapcsolatos gazdálkodási és pénzügyi feladatokat Cibakháza
Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatala látja el.)

4. Alapító és fenntartó szerv neve: Cibakháza Nagyközség Önkormányzata
Székhelye: 5462. Cibakháza, Szabadság tér 5. sz.
Alapítás éve: 1997.
Létrehozást elrendelő határozat száma: 58/1997. (XII. 16.)
5. Irányító szerve: Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: 5462 Cibakháza, Szabadság tér 5. sz.
6. Illetékessége: Cibakháza Nagyközség Önkormányzat közigazgatási területe

7. Költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje, foglalkoztatottakra vonatkozó
jogviszonyok
Az intézményvezetőjének kinevezési rendje:
Az
intézmény
vezetőjét
Cibakháza
Nagyközség
Önkormányzata Képviselő-testülete nevezi ki nyilvános
pályázat útján 5 éves időtartamra. A pályázati eljárással
kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.
Az intézményvezető felett az egyéb munkáltatói jogkört a polgármester gyakorolja.
Foglalkoztatottaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok:
 Közalkalmazotti jogviszony (1992. évi XXXIII. tv. A közalkalmazottak
jogállásáról),
 Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony (1992. évi XXII. tv. A Munka
Törvénykönyvéről, valamint az 1959. évi IV. tv. a Polgári Törvénykönyvről
Az intézményben a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője gyakorolja.
8. Az intézmény vagyona:
A vagyon tulajdonosa Cibakháza Nagyközség Önkormányzata, kezelője,
használója az intézmény.
9. Az intézmény épületére vonatkozó adatok:
5462. Cibakháza, Álmos u. 14.
Az épület alapterülete: 55,4 m2
irodahelységek
foglalkoztató
10. Munkarend:
Az intézmény 5 napos munkarenddel működik.
Hétfőtől-péntekig 800-1600-ig
11. Az intézmény tevékenysége:
Jogszabályban meghatározott közfeladata:
-

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. szerinti
gyermekjóléti szolgáltatás

-

valamint a szociális igazgatásokról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv.
szerinti családsegítés
2011. január 01-től:

-

Szakágazat száma: 889900

-

Szakfeladat szerinti besorolása: 889924 Családsegítés

-

Szakfeladat alaptevékenység szerinti besorolása:
o 889201 Gyermekjóléti szolgáltatás
o 889924 Családsegítés

TEÁOR: 8899

o 889928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
o 890442 Közhasznú foglalkoztatás
Vállalkozási tevékenysége: nincs

12. Térítés nélkül igénybe vehető szolgáltatások:
A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat a Családsegítő Központ keretén belül látja el
feladatát,
térítésmentesen:
 életvezetési tanácsadás, vagy ennek megszervezése;
 az egyének , családok kapcsolattartásának javítása;
 krízishelyzetben segítő beavatkozás;
 természetbeni, anyagi, és személyes támogatások közvetítése;
 együttműködés más intézményekkel, társadalmi szervekkel;
 mentális problémák megoldása;
 meghallgatja a szülő és a gyermek panaszát, és annak érdekében megteszi a
szükséges intézkedést;
 segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását;
 szociális információs szolgáltatás.
A tanyagondnoki szolgáltatás a Családsegítő Központ keretén belül látja el feladatát
térítésmentesen:
 a házi segítségnyújtáshoz kapcsolódó tanyagondnoki szolgáltatás;
 családsegítéshez kapcsolódó tanyagondnoki szolgáltatás;
 szállítási szolgáltatások egy része;
 rendezvények szervezésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok;
 kapcsolattartás lakossággal és önkormányzati intézményekkel.
13. Egyéb adatok:

Adószáma: 16836376-1-16
Statisztikai száma: 16836376-8532-322-16
TB nyilvántartási száma: 0012185310

14. . A költségvetési szervnek jogi személyiségű szervezeti egysége nincs.
15. A költségvetési szerv megszűntetése, illetve átalakítása:
A költségvetési szerv Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. rendelkezéseinek
betartásával átalakítható, illetve megszűntethető, és ugyanezen törvény 96. § 1.) bekezdése
szerint az átalakításról, megszűntetésről az alapító megszűntethető, illetve átalakító
okiratban rendelkezik.
16. Egyéb rendelkezések:
1.) Ezen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben Az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. tv. vonatkozó rendelkezését, valamint a kapcsolódó ágazati és
egyéb hatályos jogszabályokat kell alkalmazni.

2.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy ezen alapító okirat módosítás
törzskönyvi bejegyzéséhez a szükséges intézkedést tegye meg.
Cibakháza, 2011. február 09.

Z á r a d é k:
Jelen alapító okirat Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének minősített
többségi jóváhagyásával hatályos 2011. február 09. napjával. A költségvetési szerv a törzskönyvi
nyilvántartásba vétellel jön létre, a bejegyzés napjával.

Hegyes Zoltán
polgármester

Dr. Albrecht Sándor
jegyző

