
 1 

Az 2. napirendi ponthoz 

Előterjesztés  
 
Napirend: Gondozási Központ alapító okiratának módosítása, szakmai 

programjainak elfogadása   
 
Előterjesztő:   a polgármester  
 
Előzmények:   47/2009. (X. 20.) számú határozat.  
 
Határozat - tervezet: az előterjesztés végén található.  
 
I. A téma ismertetése:  
 
A Képviselő-Testület 2010. december 1.-jén tartott Képviselő-Testületi ülésén döntött arról, 
hogy a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatot 2011. január 1.-től a Hosszúpályi Mikrotérség 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat keretében belül látja majd el.  
 
A szakmai programokat az intézményvezető nem módosította határidőben (2011. január 3.-tól 
táppénzen van folyamatosan, elérni nem lehet, viszont a feladatot akkor is neki kellett volna 
ellátnia), így a Szociális és Gyámhivatal már ismételt hiánypótlásra szólította fel az 
önkormányzatot a működési engedély módosítása kapcsán.  
 
Tekintettel arra, hogy az intézményben nincs a szakmai programok módosításához szükséges 
szakértelemmel rendelkező dolgozó, ezért felkértük Kovácsné Nagy Tímeát, a Hosszúpályi 
Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjét a munkálatok elvégzésére, aki 
vállalta is ezt, Ő segítve az önkormányzatot. Az anyagok várhatóan 2011. március 11.-re, azaz a 
testületi ülés napjára készülnek el. Amennyiben korábban kézhez kapjuk azokat, úgy eljuttatjuk 
valamennyi képviselő részére.  
 
Az alapító okirat módosítására azonban azért kerül csak most sor, mivel az a szakmai 
programok módosítása nélkül a szociális és gyámhivatalnál kevés ahhoz, hogy a működési 
engedélyt módosítsák.  
 
 
II. Alkalmazott jogszabályok:  

1. Áht, Ámr., Szociális törvény.  
 
III. A döntés anyagi kihatása:  
 
Nincs.  
 
IV. Határozat-tervezet:  
 

Monostorpályi Község Önkormányzatának 
Képviselő-Testületének 

…/2011. (……….) számú  
határozat 
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Monostorpályi Község Képviselő – Testülete megtárgyalta a polgármester előterjesztését 
„Gondozási Központ alapító okiratának módosítása, szakmai programjainak elfogadása” 
tárgyában és az alábbi határozatot hozta: 

 
1. A Képviselő - Testület a Gondozási Központ alapító okiratát 2011. március -ei hatállyal 

jelen határozat 1. melléklete szerint módosítja és jóváhagyja jelen határozat 2. 
mellékletét képező, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, és ezzel egyidejűleg 
hatályon kívül helyezi a  47/2009. (X. 30.) számú  határozatát. 
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…/2011. (………) számú határozat 1. számú melléklete  

 
A Képviselő-Testület a Gondozási Központ 47/2009. (X. 20.) számú határozattal elfogadott 
alapító okiratának alábbi részeit módosítja és a 2. számú mellékletben már sorszámozott 
formában látja el az alábbiak szerint:  
 
3.Alaptevékenysége: Vegyes profilú szociális intézmény  

a) Alapellátás körében: étkeztetés (62.§), házi segítségnyújtás (63.§), nappali ellátás 
(65/F.§) férőhelyek száma: 25 

b) Szakosított ellátás körében: Idősek otthona: ápolást, gondozást nyújtó intézmény (67-
68.§) férőhelyek száma: 16 

c) Egyéb alaptevékenység: konyha üzemeltetése 
d) Az intézmény kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem végezhet. 

 
5. Az alap tevékenységeket szolgáló szakfeladatok: 
 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - 873011 
 Házi segítségnyújtás - 889922 
 Szociális étkeztetés - 889921 
 Idősek nappali ellátása – 881011 

 
6.Az intézmény tevékenysége az illetékességi, működési területen: 
 Monostorpályi Község közigazgatási területén: Házi segítségnyújtás, Szociális 
 étkeztetés, Nappali szociális ellátás 
 Hajdú-Bihar megye közigazgatási területén: Ápoló-gondozó otthon 
 
Típus szerinti besorolása: hatályon kívül helyezi (az egységes szerkezetben foglalt alapító 
okiratban már nem szerepel)  
 
 
8.Az intézmény gazdálkodási besorolása: Önállóan működő költségvetési szerv, de a 
pénzügyi, gazdasági feladatait a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv látja el. Az intézmény bankszámlával nem rendelkezik, pénzforgalmát a 
Monostorpályi Község Önkormányzatának költségvetési számlájáról bonyolítják. Ellátmányt 
kezel. Nem önálló adóalany, saját adószámmal nem rendelkezik. Adófizetési kötelezettségét a 
Monostorpályi Község Önkormányzata – mint önálló adóalany – teljesíti 
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…/2011. (………) számú határozat 2. számú melléklete 

 
Alapító okirat 

(egységes szerkezetben)  
 
Monostorpályi Község Önkormányzata - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 9. § (4) bekezdése, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. §-a alapján a 
Gondozási Központ szociális intézmény alapító okiratát az alábbiakban adja ki:  
 

1. A költségvetési szerv 
 

a) Neve: Gondozási Központ 
b) Székhelye: 4275 Monostorpályi, Kossuth u. 50. 
c) Létrehozásáról rendelkező határozat: 46/2002. (XII.05.) Önkormányzati határozat 
d) Az intézmény fenntartója: Monostorpályi Község Önkormányzata 
e) Az intézmény ellátottak számára nyitva álló helyiségei: Monostorpályi, Kossuth u. 50 
f) Törzsszáma: 644688 

 
2. Jogszabályban meghatározott közfeladata: Szociális alapellátás és szakosított ellátási 

formák 
 

3. Alaptevékenysége: Vegyes profilú szociális intézmény  
e) Alapellátás körében: étkeztetés (62.§), házi segítségnyújtás (63.§), nappali ellátás 

(65/F.§) férőhelyek száma: 25 
f) Szakosított ellátás körében: Idősek otthona: ápolást, gondozást nyújtó intézmény (67-

68.§) férőhelyek száma: 16 
g) Egyéb alaptevékenység: konyha üzemeltetése 
h) Az intézmény kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem végezhet. 

 
4. Állami feladatként ellátott alaptevékenység szakágazati besorolása: TEÁOR: 

87.30.00 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása 
 

5. Az alap tevékenységeket szolgáló szakfeladatok: 
 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - 873011 
 Házi segítségnyújtás - 889922 
 Szociális étkeztetés - 889921 
 Idősek nappali ellátása – 881011 
  

6. Az intézmény tevékenysége az illetékességi, működési területen: 
 Monostorpályi Község közigazgatási területén: Házi segítségnyújtás, Szociális 
 étkeztetés, Nappali szociális ellátás 
 Hajdú-Bihar megye közigazgatási területén: Ápoló-gondozó otthon 
 

7. Irányító szerv neve, székhelye: Monostorpályi Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete (székhelye: 4275 Monostorpályi, Bajcsy Zsilinszky u. 1.)  

 
8. Az intézmény gazdálkodási besorolása: Önállóan működő költségvetési szerv, de a 

pénzügyi, gazdasági feladatait a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és 
gazdálkodó költségvetési szerv látja el. Az intézmény bankszámlával nem rendelkezik, 
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pénzforgalmát a Monostorpályi Község Önkormányzatának költségvetési számlájáról 
bonyolítják. Ellátmányt kezel. Nem önálló adóalany, saját adószámmal nem rendelkezik. 
Adófizetési kötelezettségét a Monostorpályi Község Önkormányzata – mint önálló 
adóalany – teljesíti 

 
9. A Feladatellátást szolgáló vagyon: Az intézmény székhelyén rendelkezésre áll: 163 m2 

hasznos alapterületű épület, és összesen 1744 m2 területű kivett ingatlan (helyrajzi szám: 
Monostorpályi 1157) A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az intézményben 
leltár szerint nyilvántartott állóeszközök. 

 
10. A vagyon feletti rendelkezés joga: Az intézmény a rendelkezésre álló vagyontárgyakat 

szakfeladatainak ellátásához szabadon használhatja a vonatkozó központi és helyi 
jogszabályoknak megfelelően. Az intézmény a rendelkezésére álló vagyont nem jogosult 
elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni. A vagyongazdálkodással 
kapcsolatban a hatályos önkormányzati rendeletet kell alkalmazni. 

 
11. Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét 

Monostorpályi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 évre szóló határozott időre 
bízza meg, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a 
szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról 
szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3/A. §-a alapján. 

 
12. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:  

 
a) Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben: közalkalmazott, melyekre a 

közalkalmazott jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó.  
b) Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya: munkavállaló, melyekre nézve a Munka 

Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó.  
c) Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra: a Polgári Törvénykönyvről szóló 

1959. évi. IV. törvény az irányadó. 
 
Monostorpályi, 2011. március  11.  
 

P.H. 
 
 
 

---------------------------------------------------------- 
polgármester 

 
 
 

Záradék 
Az alapító okirat módosítását (s így az egységes szerkezetű új alapító okiratot) a Monostorpályi 
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. március 11-i ülésén a …/2011. (……) 
számú határozattal fogadta el. A módosított alapító okirat 2011. március 11-én lép hatályba. 
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Monostorpályi Község Önkormányzatának 
Képviselő-Testületének 

…/2011. (……….) számú  
határozat 

 
Monostorpályi Község Képviselő – Testülete megtárgyalta a polgármester előterjesztését 
„Gondozási Központ alapító okiratának módosítása, szakmai programjainak elfogadása” 
tárgyában és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Elfogadja a Gondozási Központon belüli a házi szociális gondozás módosított szakmai 
programját.  

 
2. Utasítja az intézmény vezetőjét, hogy a Szociális és Gyámhivatal felé a szükséges 

intézkedéseket tegye meg (szakmai programok és alapító okirat továbbítása, egyéb, a 
feladat szükséges munka elvégzése.).   
Határid ő: azonnal.  
Felelős: a Gondozási Központ intézményvezetője.  

 
 

Monostorpályi Község Önkormányzatának 
Képviselő-Testületének 

…/2011. (……….) számú  
határozat 

 
Monostorpályi Község Képviselő – Testülete megtárgyalta a polgármester előterjesztését 
„Gondozási Központ alapító okiratának módosítása, szakmai programjainak elfogadása” 
tárgyában és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Elfogadja a Gondozási Központon belüli a szociális étkeztetés módosított szakmai 
programját.  

 
2. Utasítja az intézmény vezetőjét, hogy a Szociális és Gyámhivatal felé a szükséges 

intézkedéseket tegye meg (szakmai programok és alapító okirat továbbítása, egyéb, a 
feladat szükséges munka elvégzése.).   
Határid ő: azonnal.  
Felelős: a Gondozási Központ intézményvezetője.  

 
Monostorpályi Község Önkormányzatának 

Képviselő-Testületének 
…/2011. (……….) számú  

határozat 
 
Monostorpályi Község Képviselő – Testülete megtárgyalta a polgármester előterjesztését 
„Gondozási Központ alapító okiratának módosítása, szakmai programjainak elfogadása” 
tárgyában és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Elfogadja a Gondozási Központon belüli az idősek nappali ellátása módosított 
szakmai programját.  
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2. Utasítja az intézmény vezetőjét, hogy a Szociális és Gyámhivatal felé a szükséges 
intézkedéseket tegye meg (szakmai programok és alapító okirat továbbítása, egyéb, a 
feladat szükséges munka elvégzése.).   
Határid ő: azonnal.  
Felelős: a Gondozási Központ intézményvezetője.  

 
Monostorpályi Község Önkormányzatának 

Képviselő-Testületének 
…/2011. (……….) számú  

határozat 
 
Monostorpályi Község Képviselő – Testülete megtárgyalta a polgármester előterjesztését 
„Gondozási Központ alapító okiratának módosítása, szakmai programjainak elfogadása” 
tárgyában és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Elfogadja a Gondozási Központon belüli az idősek bentlakásos ellátása módosított 
szakmai programját.  

 
2. Utasítja az intézmény vezetőjét, hogy a Szociális és Gyámhivatal felé a szükséges 

intézkedéseket tegye meg (szakmai programok és alapító okirat továbbítása, egyéb, a 
feladat szükséges munka elvégzése.).   
Határid ő: azonnal.  
Felelős: a Gondozási Központ intézményvezetője.  

 
Monostorpályi Község Önkormányzatának 

Képviselő-Testületének 
…/2011. (……….) számú  

határozat 
 
Monostorpályi Község Képviselő – Testülete megtárgyalta a polgármester előterjesztését 
„Gondozási Központ alapító okiratának módosítása, szakmai programjainak elfogadása” 
tárgyában és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Elfogadja a Gondozási Központ szervezeti és működési szabályzatát.  
 

2. Utasítja az intézmény vezetőjét, hogy a Szociális és Gyámhivatal felé a szükséges 
intézkedéseket tegye meg (szakmai programok és alapító okirat továbbítása, egyéb, a 
feladat szükséges munka elvégzése.).   
Határid ő: azonnal.  
Felelős: a Gondozási Központ intézményvezetője.  

 
Fent leírtakat figyelembe véve kérem a Tisztelt Képviselő-Testületet, hogy a … – tervezetet 
elfogadni szíveskedjen.  

 
(A határozat-tervezet elfogadása minősített többséget igényel.). 

 
Monostorpályi, 2011. március 8.   

Tisztelettel:  
Szabó József  
polgármester  


