Cibakháza Nagyközség Önkormányzata
Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS
Cibakháza Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testülete 2011. május 31-i ülésére
Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza, Nagyrév, és Tiszainoka
alapító okirata módosítása és egységes szerkezetbe foglalása tárgyában
Tisztelt Képviselő-testület!
Mint az Önök előtt ismert Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testülete tárgyi társulási
megállapodás felmondását 2011. június 10. napjával kezdeményezte, amely kezdeményezéssel
Cibakháza Nagyközség Önkormányzata és Tiszainoka Község Önkormányzata egyetértett, így
2011. június 11. napjától a társulás csökkentett társult tagi létszámmal működik tovább.
Tisztelt Képviselő-testület!
Fenti körülmények miatt értelemszerűen a társulás alapító okiratát módosítani kell, amely
módosítás lényege, hogy a társult formában működtetett intézmény neve megváltozik, és a
nagyrévi önkormányzatot érintő rendelkezések az alapító okiratból törlésre kerülnek.
Tisztelt Képviselő-testület!
Ezen előterjesztésemhez csatolom a szükséges határozati javaslatot, illetve az alapító okirat
egységes szerkezetbe foglalt változatát, kérve az előterjesztés tanulmányozását, és elfogadását.

Cibakháza, 2011. május 26.
Hegyes Zoltán
polgármester

Kivonat
Cibakháza Nagyközség Önkormányzat képviselő-testület 2011. május hó 31.
napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből
Cibakháza Nagyközség Önkormányzata
59/2011. (V.31.)Képviselő-testületi határozata
Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza, Nagyrév, Tiszainoka
alapító okirat módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról
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. június hó 11. napi
hatállyal a Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza,
Nagyrév, Tiszainoka 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: Tóthné Szeleczki Melinda intézményvezető
Határidő: azonnal, illetve értelemszerűen

3.
-

A Képviselő-testület ezen határozatról értesíteni rendeli:
Hegyes Zoltán polgármestert
Fekete Géza alpolgármestert
Dr. Albrecht Sándor jegyző
Szendreiné Kiss Erzsébetet – Tiszainoka község polgármesterét, és általa a képviselőtestület tagjait Képviselő-testület tagjait – helyben Tóthné Szeleczki Melinda – 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. május 31.
Jkv

1. sz. melléklet a 59/2011.(V.31.) KT határozathoz
ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA
1.) Az alapító okirat bevezető rendelkezése helyébe az alábbi szöveg lép:
,,Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagyrév Község
Önkormányzatának a társulásból történő évközi kiválása, azaz a társulási
megállapodás felmondása miatt ezen határozatban rögzíti, hogy a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv., valamint a személyes gondoskodást
nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól, és működésük feltételeiről szóló
1/2000( I.7.) SzCsM rendelet, továbbá a Tiszainoka községgel megkötött társulási
megállapodást figyelembe véve a cibakházi Nagyközségi Szociális Gondozási
Központ Intézmény Cibakháza, Nagyrév, Tiszainoka 94/2008.(XII.17.), 9/2009
(III.26.), 40/2009.(VII.30.), 18/2011.(II.09.), valamint a 59/2011.(V.31.) képviselőtestületi határozattal elfogadott és módosított Nagyközségi Szociális Gondozási
Központ Intézmény Cibakháza és Tiszainoka alapító okiratát egységes szerkezetbe
foglalja az alábbiak szerint. Cibakháza Nagyközség Önkormányzata

Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza és Tiszainoka
elnevezéssel
jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati költségvetési szervet hozott létre,
és a létrehozott költségvetési szerv alapító okiratát módosítja, elfogadja, valamint
jóváhagyja az alábbiak szerint:,,
2.) Az alapító okirat 1.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
,, Az intézmény neve:
Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza és Tiszainoka”
3.) Az alapító okirat 4.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
,, Telephelye:
5464 Tiszainoka, Felszabadulás út 15. „
4.) Az alapító okirat 5.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
,,Illetékességi területe:
Cibakháza nagyközség és Tiszainoka község közigazgatási területe.
Szakosított ellátási formák tekintetében Magyarország közigazgatási területe.”

5.) Az alapító okirat 7.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
,, Jogutód:
2011. június 11-től Cibakháza és Tiszainoka társult intézmény vonatkozásában Nagyközségi
Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza és Tiszainoka, a nagyrévi és Nagyrév
Község Önkormányzata által 2011. június 11-től tovább működtetett nagyrévi telephely
vonatkozásában, pedig Nagyrév Község Önkormányzata.”
6.) Az alapító okirat 10.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Szervezete:
Az intézmény szervezetileg egyetlen önálló intézmény, amely 1 székhellyel és 1 telephellyel
működik.
Cibakházán magába foglalja az alapszolgáltatások közül: (székhely)
Engedélyezett férőhely
- étkeztetés
40 fő
- házi segítségnyújtás
14 fő
- nappali ellátás
44 fő
Szakosított ellátási formák közül:
- ápolást, gondozást nyújtó intézmény (idősek otthona)

21 fő

Tiszainokán magába foglalja az alapszolgáltatások közül
- étkeztetés
- házi segítségnyújtás
- nappali ellátás
- családsegítés
- falugondnoki szolgálat
- gyermekjóléti szolgáltatás

7 fő
4 fő
30 fő

Szakosított ellátási formák közül:
- ápolást, gondozást nyújtó intézmény (idősek otthona)

27 fő

7.) Az alapító okirat 12.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
,,Bélyegzőlenyomata: Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza és
Tiszainoka
A telephely bélyegzőlenyomata: Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Tiszainokai
Telephelye”

8.) Az alapító okirat 13.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
,, Az intézményvezető és telephelyi vezető kinevezési rendje:
1./ Az intézmény egyszemélyi felelős intézményvezetője irányítja, akit Cibakháza
Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázat útján 5 évre nevez ki. A pályáztatás
során Tiszainoka község képviselő-testületének véleményezési joga van.
2./ 2009. január 01. napjától az intézmény vezetője a cibakházi Szociális Gondozási Központ
mint gesztor által fenntartott jogelőd intézmény megbízott vezetője.
3./ Az intézményvezető felett a munkáltatói jogkört, a vezetői megbízást, felmentést, a vezetői
megbízás visszavonását, az összeférhetetlenség megállapítását, fegyelmi eljárás indítását, a
fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében Cibakháza nagyközség képviselő-testülete
gyakorolja. E tekintetben Tiszainoka Község képviselő-testületének véleményezési joga van.
4./ Az intézményvezető felett az egyéb munkáltatói jogokat Cibakháza Nagyközség
Polgármestere gyakorolja.
A telephely vezető kinevezésének rendje
A telephelyi vezetőt a vonatkozó ágazati előírások szerint az intézményvezető bízza meg, a
társult településekben a telephelyi vezető megbízásához a területileg illetékes önkormányzat
képviselő-testület véleményének kikérése szükséges. A vezető álláshely-csökkentési és
növelési döntést csak a telephely fekvése szerinti illetékes képviselő-testület egyetértésével
hajthat végre.
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)”

9.) Az alapító okirat 14.) pontja az ,,Alaptevékenység szakfeladatai” bekezdés helyébe az
alábbi rendelkezés lép:
,,Alaptevékenység szakfeladatai:
Idősek nappali ellátása:
881011
Gyermekjóléti szolgáltatás:
889201
Szociális étkeztetés:
889921
Házi segítségnyújtás:
889922
Családsegítés:
889924
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás:
889928
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás:
890441
Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idejű foglalkoztatása: 890442
Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása:
873011
Időskorúak bentlakásos egyéb szociális ellátása:
873019
Egyéb szociális ellátás bentlakással:
879039

Vállalkozási tevékenység: nincs,,
10.) Az alapító okirat 15.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
,, Vagyon feletti rendelkezés joga:
Cibakháza Nagyközség közigazgatási területén elhelyezkedő és az intézményi működésre,
valamint szolgáltatásra bocsájtott vagyon tulajdonosa Cibakháza Nagyközség
Önkormányzata, amely vagyont az önkormányzat, mint tulajdonos térítési díj nélkül bocsájtja
használatba és hasznosításra az intézmény részére. Az intézmény a rendelkezésre bocsájtott
vagyont köteles megóvni és jó gazda gondoskodásával működtetni, kezelni.
Tiszainoka közigazgatási területén elhelyezkedő és az intézményi működésre, valamint
szolgáltatásra bocsájtott vagyon tulajdonosa Tiszainoka Község Önkormányzata, amely
vagyont az önkormányzat, mint tulajdonos térítési díj nélkül bocsájtja használatba és
hasznosításra az intézmény tiszainokai telephelye részére. Az intézmény a rendelkezésre
bocsájtott vagyont köteles megóvni és jó gazda gondoskodásával működtetni, kezelni.”
11.) Az alapító okirat 16.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ Az intézmény részére feladatainak ellátásához kezelésbe adott ingatlanvagyon:
Cibakháza:
5462 Cibakháza, Szabadság tér 6.





















1 sz. szoba
2 sz. szoba
3 sz. szoba
4 sz. szoba
5 sz. szoba
6.sz szoba
7.sz szoba
8.sz. szoba
9.sz. szoba
10. sz. szoba
Betegszoba
Vezetői iroda
Mentálhigiénés szoba
Nővéröltöző
Társalgó
Étkező
Előtér
Férfi mosdó+wc
Férfi fürdő
Női mosdó+wc

14,0 m2
8,2 m2
8,2 m2
6,0 m2
17,0 m2
12,2 m2
16,2 m2
16,3 m2
9,8 m2
13,5 m2
9,0 m2
14,0 m2
5,0 m2
5,0 m2
22,0 m2
23,4 m2
25,5 m2
8,6 m2
10,5 m2
8,6 m2

 Női fürdő
 Vasalószoba
 Dolgozói WC+ előtér
 Fűtőhelyiség
 Nővér szoba
 Orvosi szoba
 Melegítőkonyha
 Folyosó
 Vészkijárat
Összesen:

15,5 m2
5,0 m2
8,7 m2
5,9 m2
5,2 m2
6,2 m2
12,5 m2
48,0 m2
7,0 m2
367,0 m2

Tiszainoka: telephely
5464 Tiszainoka, Felszabadulás út 15
1. Folyosó
2. Szoba
3. Szoba
4. Szoba
5. Szoba
6. Szoba
7. Szoba
8. Szoba
9. Tálaló
10. Folyosó
11. Női fürdő
12. Férfi fürdő
13. Orvosi szoba
14. Előtér
15. Ffi WC.
16. Női WC.
17. Ebédlő
18. Társalgó
19. Gondozói szoba
20. Vasaló helyiség
21. Beteg szoba
22. Szárító helyiség
23. Vezető szoba
24. Vendégszoba
25. WC helyiség
26. Előtér
27. Fürdő-WC.28. Fürdő-WC.
29. Fürdő-WC.
30. Fürdő-WC.
31. Fürdő-WC.
32. Fürdő WC.
33. Szoba tetőtéri
34. Szoba tetőtéri
35. Szoba tetőtéri

42,1m2
7,4 m2
11,3 m2
11,7 m2
11,7 m2
11,7 m2
11,7 m2
11,7 m2
18,4 m2
20,7 m2
8,9 m2
8,9 m2
5,6 m2
2,3 m2
3,8 m2
3,9 m2
30,5 m2
45,4 m2
3,9 m2
3,1 m2
4,2 m2
4,2 m2
7,0 m2
7,0 m2
2,1 m2
3,1 m2
2,9 m2
2,9 m2
2,9 m2
2,9 m2
2,9 m2
2,9 m2
12,5 m2
12,5 m2
12,5 m2

36. Szoba tetőtéri
37. Szoba tetőtéri
38. Szoba tetőtéri
39. Folyosó
Összesen:

12,5 m2
12,8 m2
12,8 m2
32,4 m2
427,7 m2

Cibakháza, 2011. május hó 31. nap
Záradék:
Jelen alapító okirat módosítás Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
minősített többségi jóváhagyásával hatályos 2011. június hó 11. napjával. A költségvetési
szerv a törzskönyvi nyilvántartásba vétellel jön létre, a bejegyzés napjával.
Jelen alapító okirat mellékletét képezi az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt változata.

Hegyes Zoltán
polgármester

Dr. Albrecht Sándor
jegyző

2. sz. melléklet a 59/2011.(V.31.) KT határozathoz
ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBEN
Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagyrév Község
Önkormányzatának a társulásból történő évközi kiválása, azaz a társulási megállapodás
felmondása miatt ezen határozatban rögzíti, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
tv., valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai
feladatairól, és működésük feltételeiről szóló 1/2000( I.7.) SzCsM rendelet, továbbá a
Tiszainoka községgel megkötött társulási megállapodást figyelembe véve a cibakházi
Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza, Nagyrév, Tiszainoka
94/2008.(XII.17.), 9/2009 (III.26.), 40/2009.(VII.30.), 18/2011.(II.09.), valamint a
59/2011.(V.31.) képviselő-testületi határozattal elfogadott és módosított Nagyközségi
Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza és Tiszainoka alapító okiratát
egységes szerkezetbe foglalja az alábbiak szerint. Cibakháza Nagyközség
Önkormányzata

Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza és Tiszainoka
elnevezéssel
jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati költségvetési szervet hozott létre, és a
létrehozott költségvetési szerv alapító okiratát módosítja, elfogadja, valamint jóváhagyja az
alábbiak szerint:
1. Intézmény neve: Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza és
Tiszainoka
2. Rövidített neve: Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Cibakháza
3. Székhelye: 5462 Cibakháza, Szabadság tér 6.
4. Telephelye:
5464 Tiszainoka, Felszabadulás út 15.
5. Illetékességi területe: Cibakháza Nagyközség és Tiszainoka Község közigazgatási
területe.
Szakosított ellátási formák tekintetében Magyarország közigazgatási területe.
6. Alapítója és fenntartója:
 Cibakháza Nagyközség Önkormányzata
5462 Cibakháza Szabadság tér 5.
Alapítás éve: 1995.

7. Jogutód:
2011. június 11-től Cibakháza és Tiszainoka társult intézmény vonatkozásában
Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza és Tiszainoka, a
nagyrévi és Nagyrév Község Önkormányzata által 2011. június 11-től tovább működtetett
nagyrévi telephely vonatkozásában, pedig Nagyrév Község Önkormányzata.
8. Egyéb adatok:
Törzskönyvi azonosító: 660983
Adószáma: 16835337-1-16
Statisztikai száma: 16835337-8531-322-16
TB nyilvántartási száma: 0012177210
Bankszámlaszám: nincs
9.

Irányító szerve:
Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
5462 Cibakháza Szabadság tér 5.

10. Szervezete:
Az intézmény szervezetileg egyetlen önálló intézmény, amely 1 székhellyel és 1
telephellyel működik.
Cibakházán magába foglalja az alapszolgáltatások közül: (székhely)
Engedélyezett férőhely
- étkeztetés
40 fő
- házi segítségnyújtás
14 fő
- nappali ellátás
44 fő
szakosított ellátási formák közül:
a. ápolást, gondozást nyújtó intézmény /idősek otthona /

21 fő

Tiszainokán magába foglalja az alapszolgáltatások közül
- étkeztetés
- házi segítségnyújtás
- nappali ellátás
- Családsegítés
- falugondnoki szolgálat
- gyermekjóléti szolgáltatás

7 fő
4 fő
30 fő

b. szakosított ellátási formák közül:
c. ápolást, gondozást nyújtó intézmény /idősek otthona /

27 fő

11. Az intézmény gazdálkodási jogkör szerinti besorolása:
-

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

12. Bélyegzőlenyomata: Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza
és Tiszainoka
A telephelyek bélyegzőjének lenyomata: Nagyközségi Szociális Gondozási Központ
Tiszainokai Telephelye
13. Az intézményvezető és telephelyi vezetők kinevezési rendje:
Az Intézményvezető kinevezésének rendje:
1./ Az intézmény egyszemélyi felelős intézményvezetője irányítja, akit Cibakháza
Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete pályázat útján 5 évre nevez ki. A
pályáztatás során Tiszainoka Község Képviselő-testületének véleményezési joga van.
2./ 2009. január 1. napjától az intézmény vezetője a cibakházi Szociális Gondozási
Központ mint gesztor által fenntartott jogelőd intézmény megbízott vezetője.
3./ Az

intézményvezető

felmentést,

felett

a

vezetői

megállapítását,

fegyelmi

a

munkáltatói

megbízás
eljárás

jogkört,

visszavonását,

indítását,

a

a
az

fegyelmi

vezetői

megbízást,

összeférhetetlenség
büntetés

kiszabása

tekintetében Cibakháza Nagyközség Képviselő-testülete gyakorolja. E tekintetben
Tiszainoka Község Képviselő-testületének véleményezési joga van.
4./ Az intézményvezető felett az egyéb munkáltatói jogokat Cibakháza Nagyközség
Polgármestere gyakorolja.
A Telephelyi vezető kinevezésének rendje
A telephelyi vezetőt a vonatkozó ágazati előírások szerint az Intézményvezető bízza
meg, a társult településekben a telephelyi vezető megbízásához a területileg
illetékes Önkormányzat Képviselőtestület véleményének kikérése szükséges. A vezető
álláshely-csökkentési és növelési döntést csak a telephely fekvése szerinti illetékes
képviselő-testület egyetértésével hajthat végre.

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)

14. Az intézmény tevékenysége
2011. január 1-től:
Idősek, fogyatékos bentlakásos ellátása: 873000
TEÁOR: 8730
Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül: 881000
TEÁOR: 8810
Máshová nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül: 889900 TEÁOR: 8899
Alaptevékenység szakfeladatai:
Idősek nappali ellátása:
881011
Gyermekjóléti szolgáltatás:
889201
Szociális étkeztetés:
889921
Házi segítségnyújtás:
889922
Családsegítés:
889924
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás:
889928
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás:
890441
Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idejű foglalkoztatása: 890442
Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása:
873011
Időskorúak bentlakásos egyéb szociális ellátása:
873019
Egyéb szociális ellátás bentlakással:
879039
Vállalkozási tevékenység: nincs
15. Vagyon feletti rendelkezés joga:
Cibakháza Nagyközség közigazgatási területén elhelyezkedő és az intézményi
működésre valamint szolgáltatásra bocsátott vagyon tulajdonosa Cibakháza
Nagyközség Önkormányzata, amely vagyont az önkormányzat, mint tulajdonos térítési
díj nélkül bocsájtja használatba és hasznosításra az intézmény részére. Az intézmény a
rendelkezésre bocsájtott vagyont köteles megóvni és jó gazda gondoskodásával
működtetni, kezelni.
Tiszainoka közigazgatási területén elhelyezkedő és az intézményi működésre valamint
szolgáltatásra bocsátott vagyon tulajdonosa Tiszainoka Község Önkormányzata, amely
vagyont az önkormányzat, mint tulajdonos térítési díj nélkül bocsájtja használatba és
hasznosításra az intézmény tiszainokai telephelye részére. Az intézmény a
rendelkezésre bocsájtott vagyont köteles megóvni és jó gazda gondoskodásával
működtetni, kezelni.

16. Az intézmény részére feladatainak ellátásához kezelésbe adott ingatlanvagyon:
Cibakháza:
5462 Cibakháza, Szabadság tér 6.
 1 sz. szoba
 2 sz. szoba
 3 sz. szoba
 4 sz. szoba
 5 sz. szoba
 6.sz szoba
 7.sz szoba
 8.sz. szoba
 9.sz. szoba
 10. sz. szoba
 Betegszoba
 Vezetői iroda
 Mentálhigiénés szoba
 Nővéröltöző
 Társalgó
 Étkező
 Előtér
 Férfi mosdó+wc
 Férfi fürdő
 Női mosdó+wc
 Női fürdő
 Vasalószoba
 Dolgozói WC+ előtér
 Fűtőhelyiség
 Nővér szoba
 Orvosi szoba
 Melegítőkonyha
 Folyosó
 Vészkijárat
Összesen:

14,0 m2
8,2 m2
8,2 m2
6,0 m2
17,0 m2
12,2 m2
16,2 m2
16,3 m2
9,8 m2
13,5 m2
9,0 m2
14,0 m2
5,0 m2
5,0 m2
22,0 m2
23,4 m2
25,5 m2
8,6 m2
10,5 m2
8,6 m2
15,5 m2
5,0 m2
8,7 m2
5,9 m2
5,2 m2
6,2 m2
12,5 m2
48,0 m2
7,0 m2
367,0 m2

Tiszainoka: telephely
5464 Tiszainoka, Felszabadulás út 15
1. Folyosó
2. Szoba
3. Szoba
4. Szoba
5. Szoba
6. Szoba

42,1m2
7,4 m2
11,3 m2
11,7 m2
11,7 m2
11,7 m2

7. Szoba
8. Szoba
9. Tálaló
10. Folyosó
11. Női fürdő
12. Férfi fürdő
13. Orvosi szoba
14. Előtér
15. Ffi WC.
16. Női WC.
17. Ebédlő
18. Társalgó
19. Gondozói szoba
20. Vasaló helyiség
21. Beteg szoba
22. Szárító helyiség
23. Vezető szoba
24. Vendégszoba
25. WC helyiség
26. Előtér
27. Fürdő-WC.28. Fürdő-WC.
29. Fürdő-WC.
30. Fürdő-WC.
31. Fürdő-WC.
32. Fürdő WC.
33. Szoba tetőtéri
34. Szoba tetőtéri
35. Szoba tetőtéri
36. Szoba tetőtéri
37. Szoba tetőtéri
38. Szoba tetőtéri
39. Folyosó
Összesen:

11,7 m2
11,7 m2
18,4 m2
20,7 m2
8,9 m2
8,9 m2
5,6 m2
2,3 m2
3,8 m2
3,9 m2
30,5 m2
45,4 m2
3,9 m2
3,1 m2
4,2 m2
4,2 m2
7,0 m2
7,0 m2
2,1 m2
3,1 m2
2,9 m2
2,9 m2
2,9 m2
2,9 m2
2,9 m2
2,9 m2
12,5 m2
12,5 m2
12,5 m2
12,5 m2
12,8 m2
12,8 m2
32,4 m2
427,7 m2

17. Munkarend:
A Munkarendet telephelyenkénti bontásban a HÁZIRENDEK tartalmazzák.
18. A költségvetési szervnek jogi személyiségű szervezeti egysége nincs.
19. 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
megszűntető, illetve átalakító okiratban rendelkezik

20. 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. május hó 31. nap
Z á r a d é k:
Jelen alapító okirat Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének minősített
többségi jóváhagyásával hatályos 2011. június hó 11. napjával. A költségvetési szerv a
törzskönyvi nyilvántartásba vétellel jön létre, a bejegyzés napjával.

Hegyes Zoltán
polgármester

Dr. Albrecht Sándor
jegyző

