EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2015. december 30-án a Városháza Dísztermében
(Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének

a./ Tárgysorozata
b./ Jegyzőkönyve
c./ Határozata

TÁRGYSOROZAT

1./ Edelényi Szociális Szolgáltató Központ módosító okiratának és alapító okiratának
módosításáról

E d e l é n y, 2015. december 30.

Vártás József
jegyző
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 30-án
a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott
rendkvüli nyílt ülésén.
Jelen vannak: Molnár Oszkár polgármester, Béres Tibor, Fischer Ferdinánd, Káli
Richárd, Lázár István, Magyar Árpádné, Loj Balázs alpolgármester,
Sztankóné Sándor Ibolya képviselők
Igazoltan távol: Borza Bertalan, Csabai Gyula képviselő, Korbély Györgyi Katalin,
Virág Tamás képviselő
Tanácskozási joggal jelen volt: Vártás József jegyző
Ambrusics Tibor aljegyző

Molnár Oszkár polgármester köszönti a képviselő-testület ülésén résztvevőket.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 12 fős testületből 8 fő
jelen van.
Ismerteti a rendkívüli ülés napirendi pontját az alábbiak szerint:
1./ Edelényi Szociális Szolgáltató Központ módosító okiratának és alapító okiratának
módosításáról
Előadó: polgármester
Megkérdezi, hogy az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban van-e észrevétel, javaslat,
indítvány.
A Képviselő-testület tagjai részéről a napirendi pontokkal kapcsolatban nem volt
észrevétel, javaslat, indítvány
Polgármester az ülés napirendi pontjának elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület az ülés napirendi pontját - 8 fő képviselő döntéshozatalban való
részvételével – 8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbiak
szerint:
1./ Edelényi Szociális Szolgáltató Központ módosító okiratának és alapító okiratának
módosításáról
Előadó: polgármester
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1./ Napirendi pont tárgya:
Edelényi Szociális Szolgáltató Központ módosító okiratának és alapító okiratának
módosításáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 188./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja
Polgármester az előterjesztés határozati javaslatához módosító indítvány tesz az
alábbiak szerint:
A 188. számú előterjesztés határozati javaslata és annak melléklete helyébe az alábbi
szöveg lép:
HATÁROZATI JAVASLAT
Tárgy: EDELÉNYI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MÓDOSÍTÓ
OKIRATÁNAK ÉS ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
az „Edelényi Szociális Szolgáltató Központ módosító okiratának és
alapító okiratának módosításáról” szóló előterjesztést és az alábbi
döntést hozza:
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a
továbbiakban:
Képviselő-testület)
az
Edelényi
Szociális
Szolgáltató Központ 175/2015. (XII.17.) határozattal jóváhagyott
Alapító Okiratát Módosító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
a.) Módosító Okirat 1. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„1. Az Alapító Okirat 2.2. pontja elhagyásra kerül.”
b.) Módosító Okirat 2. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„2. Az Alapító Okirat 3.1.1. pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
3.1.1. megnevezése: Edelény
Képviselő-testülete”

Város

Önkormányzatának
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c.) Módosító Okirat 3. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:

„3. Az Alapító Okirat 3.2. pontja elhagyásra kerül.”
d.) Módosító Okirat 4. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:

„4. Az Alapító Okirat 4.3. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Az intézmény ellátja a jogszabályban meghatározott szociális
szolgáltatásokat, különösen az idősek ellátásával, a
gyermekjóléti szolgáltatással, családsegítéssel, védőnői
szolgáltatással kapcsolatos feladatokat.
Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása,
alapszintű ellátás, ellátottak száma: 126 fő. Idősek, demens
betegek nappali ellátása, férőhely: 25 fő.
Gyermekjóléti szolgáltatások, biztos kezdet gyerekház,
családsegítés szolgáltatások biztosításának módját az
intézmény szakmai programja határozza meg.”
e.) Módosító Okirat 5. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„5. Az Alapító Okirat 4.4. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati
funkció szerinti megjelölése

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

kormányzati
kormányzati funkció megnevezése
funkciószáma
041231
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232
Startmunka
program
–
Téli
közfoglalkoztatás
041233
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
045150
Egyéb szárazföldi személyszállítás
066020
Város-,
községgazdálkodási
egyéb
szolgáltatások
072410
Otthoni (egészségügyi) szakápolás
074031
Család és nővédelmi egészségügyi
gondozás
102021
Időskorúak, demens betegek tartós
bentlakásos ellátása
102030
Idősek, demens betegek nappali ellátása
104042
Gyermekjóléti szolgáltatások
107051
Szociális étkeztetés
107052
Házi segítségnyújtás
107053
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
107054
Családsegítés
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f.) Módosító okirat 6. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„6. Az Alapító Okirat 4.5. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:
4.5.1.
Idősek otthona:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye területe
4.5.2.
Idősek nappali ellátása: Edelény város közigazgatási
területe
4.5.3.
Védőnői Szolgálat: Edelény, Abod, Balajt, Damak,
Ládbesenyő települések közigazgatási
területe
4.5.4.
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat: Edelény, Abod, Szakácsi
települések
közigazgatási területe
4.5.5.
Biztos Kezdet Gyerekház: Edelény város közigazgatási
területe
4.5.6.
Házi segítségnyújtás:Edelény, Abod, Szakácsi
települések közigazgatási területe
Jelzőrendszeres házi
4.5.7.
segítségnyújtás: Edelény, Abod, Szakácsi
települések közigazgatási területe
4.5.8.
Szociális étkeztetés:Edelény város közigazgatási területe
4.5.9.
Család- és Gyermekjóléti Központ: Edelényi Járás
közigazgatási területe”
g.) Módosító okirat a következő 7. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„7. Az Alapító Okirat 5.1. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
Az intézmény vezetőjét nyilvános pályázati eljárás keretében Edelény
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nevezi ki, a hatályos
jogszabályban előírt időtartamra a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény és az 1/2000. SZCSM rendelet alapján.
Az intézmény vezetője vonatkozásában az egyéb munkáltatói jogokat
Edelény Város polgármestere gyakorolja. Az intézményvezető
kinevezésével, vezetői megbízásával, annak visszavonásával,
összeférhetetlensége megállapításával, felmentésével, fegyelmi
büntetés kiszabásával kapcsolatos hatáskört Edelény Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja.”
2. Képviselő-testület az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ
Alapító Okiratát Módosító Okiratot egységes szerkezetben a
határozat 1. mellékleteként jóváhagyja.

5

3. Képviselő-testület az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ
módosított Alapító Okiratát egységes szerkezetben a
határozat 2. mellékleteként jóváhagyja.
4. Képviselő-testület elrendeli az Edelényi Szociális Szolgáltató
Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat és az Alapító Okirat
Magyar Államkincstár részére történő megküldését törzskönyvi
nyilvántartásba vétel céljából.
5. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás,
a Módosító Okirat és az Alapító Okirat aláírására.
Határidő: 2015.12.31.
Felelős: polgármester, jegyző
Értesül: titkárság, pénzügy, intézmény, MÁK
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1. melléklet a …/2015.(XII.30.) határozathoz
Okirat száma: 2/M/2015.

Módosító okirat

Az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ az Edelény és Környéke Szociális
Szolgáltató és Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa által 2015.
szeptember 11. napján kiadott 1/A/2015. számú alapító okiratát az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján –
181/2015. (XII.30.) határozatra figyelemmel - a következők szerint
módosítom:
1. Az Alapító Okirat 2.2. pontja elhagyásra kerül.
2. Az Alapító Okirat 3.1.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
3.1.2.
megnevezése: Edelény Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
3. Az Alapító Okirat 3.2. pontja elhagyásra kerül.
4. Az Alapító Okirat 4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
„4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Az intézmény ellátja a jogszabályban meghatározott szociális
szolgáltatásokat, különösen az idősek ellátásával, a gyermekjóléti
szolgáltatással, családsegítéssel, védőnői szolgáltatással kapcsolatos
feladatokat.
Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása, alapszintű
ellátás, ellátottak száma: 126 fő. Idősek, demens betegek nappali
ellátása, férőhely: 25 fő.
Gyermekjóléti szolgáltatások, biztos kezdet gyerekház, családsegítés
szolgáltatások biztosításának módját az intézmény szakmai programja
határozza meg.”
5. Az Alapító Okirat 4.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció
szerinti megjelölése
kormányzati
kormányzati funkció
funkciószáma
megnevezése
1
041231
Rövid
időtartamú
közfoglalkoztatás
2
041232
Start- munka program – Téli
közfoglalkoztatás
7

3

041233

4
5

045150
066020

6

072410

7

074031

8

102021

9

102030

10
11
12
13

104042
107051
107052
107053

14

107054

Hosszabb
időtartamú
közfoglalkoztatás
Egyéb szárazföldi személyszállítás
Város-, községgazdálkodási egyéb
szolgáltatások
Otthoni
(egészségügyi)
szakápolás
Család
és
nővédelmi
egészségügyi gondozás
Időskorúak, demens betegek
tartós bentlakásos ellátása
Idősek, demens betegek nappali
ellátása
Gyermekjóléti szolgáltatások
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Jelzőrendszeres
házi
segítségnyújtás
Családsegítés

6. Az Alapító Okirat 4.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:
4.5.10. Idősek otthona:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye területe
4.5.11. Idősek nappali ellátása:
Edelény város közigazgatási területe
4.5.12. Védőnői Szolgálat:
Edelény, Abod, Balajt, Damak,
Ládbesenyő
települések közigazgatási területe
4.5.13. Család- és Gyermekjóléti Szolgálat:
Edelény, Abod, Szakácsi
települések közigazgatási területe
4.5.14. Biztos Kezdet Gyerekház:
Edelény város közigazgatási területe
4.5.15. Házi segítségnyújtás:
Edelény, Abod, Szakácsi
települések közigazgatási területe
4.5.16. Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás:
Edelény, Abod, Szakácsi
települések közigazgatási területe
4.5.17. Szociális étkeztetés:
Edelény város közigazgatási területe
4.5.18. Család- és Gyermekjóléti Központ:
Edelényi Járás közigazgatási
területe”
7. Az Alapító Okirat 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
Az intézmény vezetőjét nyilvános pályázati eljárás keretében Edelény Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete nevezi ki, a hatályos jogszabályban
előírt időtartamra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény és az 1/2000. SZCSM rendelet alapján.
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Az intézmény vezetője vonatkozásában az egyéb munkáltatói jogokat
Edelény Város polgármestere gyakorolja. Az intézményvezető kinevezésével,
vezetői megbízásával, annak visszavonásával, összeférhetetlensége
megállapításával, felmentésével, fegyelmi büntetés kiszabásával kapcsolatos
hatáskört Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja.”

Jelen módosító okiratot 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.
Edelény, 2015. december 30.

P.H.
Molnár Oszkár
polgármester
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2. melléklet a …/2015.(XII.30.) határozathoz
Okirat száma: 2/A/2015.
Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján az
Edelényi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratát a következők
szerint adom ki:
1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1.

A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Edelényi Szociális Szolgáltató Központ

1.2.

A költségvetési szerv
Edelény, Árpád út 29.

1.2.1. székhelye: 3783
1.2.2. telephelyei:

1
2
3

telephely megnevezése
Alapellátási Központ
Védőnői Szolgálat
Gézengúz Gyerekház

telephely címe
3780 Edelény, István király útja 58.
3780 Edelény, István király útja 65.
3780 Edelény, Bányász út 2.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1979.09.15.
3. A költségvetési szervirányítása, felügyelete

3.1.

A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése:
3.1.2. székhelye:

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

3780 Edelény, István király útja 52.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1.
A költségvetési szerv közfeladata:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1) bekezdés 4. pontjában meghatározott egészségügyi alapellátás, az
egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, illetve 8. pontjában
meghatározott gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások.
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4.2.
A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati
besorolása
szakágazat száma
szakágazat megnevezése
1 873000
Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
4.3.
A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Az intézmény ellátja a jogszabályban meghatározott szociális szolgáltatásokat,
különösen az idősek ellátásával, a gyermekjóléti szolgáltatással,
családsegítéssel, védőnői szolgáltatással kapcsolatos feladatokat.
Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása, alapszintű ellátás,
ellátottak száma: 126 fő. Idősek, demens betegek nappali ellátása, férőhely:
25 fő.
Gyermekjóléti szolgáltatások, biztos kezdet gyerekház, családsegítés
szolgáltatások biztosításának módját az intézmény szakmai programja
határozza meg.
4.4.
A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti
megjelölése:
kormányzati
kormányzati funkció megnevezése
funkciószáma
1
041231
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
2
041232
Start- munka program – Téli közfoglalkoztatás
3
041233
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
4
045150
Egyéb szárazföldi személyszállítás
5
066020
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
6
072410
Otthoni (egészségügyi) szakápolás
7
074031
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
8
102021
Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása
9
102030
Idősek, demens betegek nappali ellátása
10
104042
Gyermekjóléti szolgáltatások
11
107051
Szociális étkeztetés
12
107052
Házi segítségnyújtás
13
107053
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
14
107054
Családsegítés
4.5.
4.5.1.
4.5.2.
4.5.3.

4.5.4.
4.5.5.
4.5.6.

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:
Idősek otthona:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye területe
Idősek nappali ellátása:
Edelény város közigazgatási területe
Védőnői Szolgálat:
Edelény, Abod, Balajt, Damak,
Ládbesenyő
települések közigazgatási területe
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat: Edelény, Abod, Szakácsi
települések közigazgatási területe
Biztos Kezdet Gyerekház:
Edelény város közigazgatási területe
Házi segítségnyújtás:
Edelény, Abod, Szakácsi
települések közigazgatási területe
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4.5.7.

Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás:

Edelény, Abod, Szakácsi
települések közigazgatási területe
4.5.8. Szociális étkeztetés:
Edelény város közigazgatási területe
4.5.9. Család- és Gyermekjóléti Központ: Edelényi Járás közigazgatási területe
5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.
A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
Az intézmény vezetőjét nyilvános pályázati eljárás keretében Edelény Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete nevezi ki, a hatályos jogszabályban
előírt időtartamra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény és az 1/2000. SZCSM rendelet alapján.
Az intézmény vezetője vonatkozásában az egyéb munkáltatói jogokat Edelény
Város polgármestere gyakorolja. Az intézményvezető kinevezésével, vezetői
megbízásával, annak visszavonásával, összeférhetetlensége megállapításával,
felmentésével, fegyelmi büntetés kiszabásával kapcsolatos hatáskört Edelény
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja.
5.2.
1
2
3
4

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony
jogviszonyt szabályozó jogszabály
közalkalmazotti jogviszony 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak
jogállásáról
munkaviszony
2012.
évi
I.
törvény
a
munka
törvénykönyvéről
megbízásos jogviszony
2013.
évi
V.
törvény
a
Polgári
Törvénykönyvről
közfoglalkoztatási
2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról
jogviszony
és
a
közfoglalkoztatáshoz
kapcsolódó,
valamint egyéb törvények módosításáról
6. Záró rendelkezés

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel
egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. szeptember 12. napján kelt, 12/2014.
(IX.11.) okiratszámú alapító okiratot visszavonom.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet
5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen
alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az
alapító okiratnak az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 2015.12.30. napján kelt,
…………………………………………………… napjától alkalmazandó 2/M/2015. okiratszámú
módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.
Kelt: ………………………………P.H.
Magyar Államkincstár
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A módosító javaslat elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a módosító javaslatot – 8 fő képviselő döntéshozatalban való
részvételével – 8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.
Polgármester a módosítással
javaslatának elfogadását.

együtt

javasolja

az

előterjesztés

határozati

Képviselő-testület a javaslatot, a módosítással együtt – 8 fő képviselő
döntéshozatalban való részvételével – 8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett
elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
180/2015.(XII.30.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Edelényi Szociális Szolgáltató Központ módosító okiratának és
alapító okiratának módosításáról
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
az „Edelényi Szociális Szolgáltató Központ módosító okiratának és
alapító okiratának módosításáról” szóló előterjesztést és az alábbi
döntést hozza:
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a
továbbiakban: Képviselő-testület) az Edelényi Szociális Szolgáltató
Központ 175/2015. (XII.17.) határozattal jóváhagyott Alapító
Okiratát Módosító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
a.) Módosító Okirat 1. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„1. Az Alapító Okirat 2.2. pontja elhagyásra kerül.”
b.) Módosító Okirat 2. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„2. Az Alapító Okirat 3.1.1. pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
3.1.1. megnevezése: Edelény Város Önkormányzatának Képviselőtestülete”
c.) Módosító Okirat 3. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:

„3. Az Alapító Okirat 3.2. pontja elhagyásra kerül.”
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d.)

Módosító Okirat
rendelkezés lép:

4.

pontja

helyébe

a

következő

„4. Az Alapító Okirat 4.3. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Az intézmény ellátja a jogszabályban meghatározott szociális
szolgáltatásokat, különösen az idősek ellátásával, a
gyermekjóléti szolgáltatással, családsegítéssel, védőnői
szolgáltatással kapcsolatos feladatokat.
Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása,
alapszintű ellátás, ellátottak száma: 126 fő. Idősek, demens
betegek nappali ellátása, férőhely: 25 fő.
Gyermekjóléti szolgáltatások, biztos kezdet gyerekház,
családsegítés szolgáltatások biztosításának módját az
intézmény szakmai programja határozza meg.”
e.) Módosító Okirat 5. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„5. Az Alapító Okirat 4.4. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati
funkció szerinti megjelölése

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

kormányzati
kormányzati funkció megnevezése
funkciószáma
041231
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232
Startmunka
program
–
Téli
közfoglalkoztatás
041233
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
045150
Egyéb szárazföldi személyszállítás
066020
Város-,
községgazdálkodási
egyéb
szolgáltatások
072410
Otthoni (egészségügyi) szakápolás
074031
Család
és
nővédelmi
egészségügyi
gondozás
102021
Időskorúak,
demens
betegek
tartós
bentlakásos ellátása
102030
Idősek, demens betegek nappali ellátása
104042
Gyermekjóléti szolgáltatások
107051
Szociális étkeztetés
107052
Házi segítségnyújtás
107053
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
107054
Családsegítés
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f.) Módosító okirat 6. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„6. Az Alapító Okirat 4.5. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:
4.5.1. Idősek otthona: Borsod-Abaúj-Zemplén Megye területe
4.5.2. Idősek nappali ellátása: Edelény város közigazgatási
területe
4.5.3. Védőnői Szolgálat:
Edelény, Abod, Balajt, Damak,
Ládbesenyő
települések
közigazgatási területe
4.5.4.
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat: Edelény, Abod,
Szakácsi települések közigazga-tási területe
4.5.5.
Biztos Kezdet Gyerekház: Edelény város közigazgatási
területe
4.5.6.
Házi segítségnyújtás: Edelény, Abod, Szakácsi települések
közigazgatási területe
4.5.7. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: Edelény, Abod, Szakácsi
települések közigazgatási területe
4.5.8.
Szociális étkeztetés: Edelény város közigazgatási területe
4.5.9.
Család- és Gyermekjóléti Központ: Edelényi Járás közigazgatási területe”
g.) Módosító okirat a következő 7. pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
„7. Az Alapító Okirat 5.1. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
Az intézmény vezetőjét nyilvános pályázati eljárás keretében
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nevezi
ki, a hatályos jogszabályban előírt időtartamra a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
és az 1/2000. SZCSM rendelet alapján.
Az intézmény vezetője vonatkozásában az egyéb munkáltatói
jogokat Edelény Város polgármestere gyakorolja. Az
intézményvezető kinevezésével, vezetői megbízásával, annak
visszavonásával,
összeférhetetlensége
megállapításával,
felmentésével, fegyelmi büntetés kiszabásával kapcsolatos
hatáskört Edelény Város Önkormányzatának Képviselőtestülete gyakorolja.”
2. Képviselő-testület az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ
Alapító Okiratát Módosító Okiratot egységes szerkezetben a
határozat 1. mellékleteként jóváhagyja.
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3. Képviselő-testület az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ
módosított Alapító Okiratát egységes szerkezetben a
határozat 2. mellékleteként jóváhagyja.
4. Képviselő-testület elrendeli az Edelényi Szociális Szolgáltató
Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat és az Alapító Okirat
Magyar Államkincstár részére történő megküldését törzskönyvi
nyilvántartásba vétel céljából.
5. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás,
a Módosító Okirat és az Alapító Okirat aláírására.
Határidő: 2015.12.31.
Felelős: polgármester, jegyző
Értesül: titkárság, pénzügy, intézmény, MÁK
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1. melléklet a 180/2015.(XII.30.) határozathoz
Okirat száma: 2/M/2015.

Módosító okirat

Az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ az Edelény és Környéke Szociális
Szolgáltató és Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa által 2015.
szeptember 11. napján kiadott 1/A/2015. számú alapító okiratát az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján –
181/2015. (XII.30.) határozatra figyelemmel - a következők szerint
módosítom:
1. Az Alapító Okirat 2.2. pontja elhagyásra kerül.
2. Az Alapító Okirat 3.1.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
3.1.2.

megnevezése: Edelény Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

3. Az Alapító Okirat 3.2. pontja elhagyásra kerül.
4. Az Alapító Okirat 4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
„4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Az intézmény ellátja a jogszabályban meghatározott szociális
szolgáltatásokat, különösen az idősek ellátásával, a gyermekjóléti
szolgáltatással, családsegítéssel, védőnői szolgáltatással kapcsolatos
feladatokat.
Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása, alapszintű
ellátás, ellátottak száma: 126 fő. Idősek, demens betegek nappali
ellátása, férőhely: 25 fő.
Gyermekjóléti szolgáltatások, biztos kezdet gyerekház, családsegítés
szolgáltatások biztosításának módját az intézmény szakmai programja
határozza meg.”
5.

Az Alapító Okirat 4.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció
szerinti megjelölése
kormányzati
kormányzati funkció megnevezése
funkciószáma
1
041231
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
2
041232
Startmunka
program
–
Téli
közfoglalkoztatás
3
041233
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
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4
5

045150
066020

6
7

072410
074031

8

102021

9

102030

10
11
12
13
14

104042
107051
107052
107053
107054

Egyéb szárazföldi személyszállítás
Város-, községgazdálkodási
egyéb
szolgáltatások
Otthoni (egészségügyi) szakápolás
Család és nővédelmi egészségügyi
gondozás
Időskorúak, demens betegek tartós
bentlakásos ellátása
Idősek, demens betegek nappali
ellátása
Gyermekjóléti szolgáltatások
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Családsegítés

6. Az Alapító Okirat 4.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:
3.1.10. Idősek otthona:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye területe
3.1.11. Idősek nappali ellátása:
Edelény város közigazgatási területe
3.1.12. Védőnői Szolgálat:
Edelény,
Abod,
Balajt,
Damak,
Ládbesenyő települések közigazgatási
3.1.13. Család- és Gyermekjóléti Szolgálat: Edelény, Abod, Szakácsi
települések közigazgatási területe
3.1.14. Biztos Kezdet Gyerekház:
Edelény város közigazgatási területe
3.1.15. Házi segítségnyújtás:
Edelény, Abod, Szakácsi
települések közigazgatási területe
3.1.16. Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás:
Edelény, Abod, Szakácsi
települések közigazgatási területe
3.1.17. Szociális étkeztetés:
Edelény város közigazgatási területe
3.1.18. Család- és Gyermekjóléti Központ Edelényi Járás közigazgatási
területe”
7. Az Alapító Okirat 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
Az intézmény vezetőjét nyilvános pályázati eljárás keretében Edelény Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete nevezi ki, a hatályos jogszabályban
előírt időtartamra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény és az 1/2000. SZCSM rendelet alapján.
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Az intézmény vezetője vonatkozásában az egyéb munkáltatói jogokat
Edelény Város polgármestere gyakorolja. Az intézményvezető kinevezésével,
vezetői megbízásával, annak visszavonásával, összeférhetetlensége
megállapításával, felmentésével, fegyelmi büntetés kiszabásával kapcsolatos
hatáskört Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja.”

Jelen módosító okiratot 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

Edelény, 2015. december 30.

P.H.
Molnár Oszkár
polgármester

2.melléklet a 180/2015.(XII.30.) határozathoz
Okirat száma: 2/A/2015.
Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján az
Edelényi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratát a következők
szerint adom ki:
1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Edelényi Szociális Szolgáltató Központ
1.2.A költségvetési szerv
1.2.1.székhelye: 3783 Edelény,
1.2.2. telephelyei:
telephely megnevezése
1 Alapellátási Központ
2 Védőnői Szolgálat
3 Gézengúz Gyerekház

Árpád út 29.
telephely címe
3780 Edelény, István király útja 58.
3780 Edelény, István király útja 65.
3780 Edelény, Bányász út 2.
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2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1979.09.15.
3. A költségvetési szervirányítása, felügyelete

3.1.

A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Edelény Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
3.1.2. székhelye: 3780 Edelény, István király útja 52.
4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1) bekezdés 4. pontjában meghatározott egészségügyi alapellátás, az
egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, illetve 8. pontjában
meghatározott gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások.
4.2.

1

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati
besorolása
szakágazat száma
szakágazat megnevezése
873000
Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Az intézmény ellátja a jogszabályban meghatározott szociális szolgáltatásokat,
különösen az idősek ellátásával, a gyermekjóléti szolgáltatással,
családsegítéssel, védőnői szolgáltatással kapcsolatos feladatokat.
Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása, alapszintű ellátás,
ellátottak száma: 126 fő. Idősek, demens betegek nappali ellátása, férőhely:
25 fő.
Gyermekjóléti szolgáltatások, biztos kezdet gyerekház, családsegítés
szolgáltatások biztosításának módját az intézmény szakmai programja
határozza meg.
4.4.

1
2
3
4
5
6

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció
szerinti megjelölése:
kormányzati
kormányzati funkció megnevezése
funkciószáma
041231
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232
Start- munka program – Téli közfoglalkoztatás
041233
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
045150
Egyéb szárazföldi személyszállítás
066020
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
072410
Otthoni (egészségügyi) szakápolás
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7
8
9
10
11
12
13
14

074031
102021
102030
104042
107051
107052
107053
107054

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása
Idősek, demens betegek nappali ellátása
Gyermekjóléti szolgáltatások
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Családsegítés

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:
4.5.1. Idősek otthona:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye területe
4.5.2. Idősek nappali ellátása:
Edelény város közigazgatási területe
4.5.3. Védőnői Szolgálat:
Edelény, Abod, Balajt, Damak,
Ládbesenyő települések közigazgatási
területe
4.5.4. Család- és Gyermekjóléti Szolgálat: Edelény, Abod, Szakácsi települések
közigazgatási területe
Edelény város közigazgatási területe
4.5.5. Biztos Kezdet Gyerekház:
4.5.6. Házi segítségnyújtás:
Edelény, Abod, Szakácsi települések
közigazgatási területe
4.5.7. Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás:

Edelény, Abod, Szakácsi települések
közigazgatási területe
4.5.8. Szociális étkeztetés:
Edelény város közigazgatási területe
4.5.9. Család- és Gyermekjóléti Központ:
Edelényi Járás közigazgatási
területe

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
Az intézmény vezetőjét nyilvános pályázati eljárás keretében Edelény Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete nevezi ki, a hatályos jogszabályban
előírt időtartamra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény és az 1/2000. SZCSM rendelet alapján.
Az intézmény vezetője vonatkozásában az egyéb munkáltatói jogokat Edelény
Város polgármestere gyakorolja. Az intézményvezető kinevezésével, vezetői
megbízásával, annak visszavonásával, összeférhetetlensége megállapításával,
felmentésével, fegyelmi büntetés kiszabásával kapcsolatos hatáskört Edelény
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja.
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5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony
jogviszonyt szabályozó jogszabály
1 közalkalmazotti jogviszony 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak
jogállásáról
2 munkaviszony
2012.
évi
I.
törvény
a
munka
törvénykönyvéről
3 megbízásos jogviszony
2013.
évi
V.
törvény
a
Polgári
Törvénykönyvről
4 közfoglalkoztatási
2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról
jogviszony
és
a
közfoglalkoztatáshoz
kapcsolódó,
valamint egyéb törvények módosításáról

6. Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel
egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. szeptember 12. napján kelt, 12/2014.
(IX.11.) okiratszámú alapító okiratot visszavonom.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet 5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy
jelen alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az
alapító okiratnak az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 2015.12.30. napján kelt,
…………………………………………………… napjától alkalmazandó 2/M/2015. okiratszámú
módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.
Kelt: ………………………………

P.H.

Magyar Államkincstár

Polgármester - mivel egyéb más napirend, javaslat, észrevétel, vélemény nem volt –
megköszönte a megjelenést, és a rendkívüli nyílt ülést bezárta.

K.m.f.

Molnár Oszkár
polgármester

Vártás József
jegyző
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