
Tárgy: Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény alapító okiratának módosítása  
 
___/2015.(XI. 24.) KNÖT h. 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Kiszombor 
Térségi Szociális, Gyermekjóléti és Óvodai Önkormányzati Társulással, valamint a 
Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézménnyel kapcsolatos döntések tárgyú 
előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
1. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiszombori Szociális és 
Gyermekjóléti Intézmény alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
8/A. § (2) bekezdésében biztosított fenntartói jogkörében eljárva, figyelemmel az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. 
§-ában meghatározott tartalomra 2016. január 1. napjával az alábbiak szerint módosítja: 
 
a) Az alapító okirat 1.2.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„1.2.2. telephelyei: 

 telephely megnevezése telephely címe 

1  6775 Kiszombor, Kossuth L. u. 13.” 
 
b) Az alapító okirat 2. alcíme a következő 2.2. ponttal egészül ki: 
„2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
           2.2.2. székhelye: 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.” 
 
c) Az alapító okirat 3.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
           3.1.2. székhelye: 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.” 
 
d) Az alapító okirat 3. alcíme a következő 3.2. ponttal egészül ki: 
„3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Kiszombor Nagyközség Önkormányzata  
           3.2.2. székhelye: 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.” 
 
e) Az alapító okirat 4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  
Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások körében illetékességi területén törvényben, 
annak végrehajtási rendeleteiben, a működési engedélyben, a szakmai programban foglaltak 
szerint az alábbi szociális alapszolgáltatásokat működtetet: idősek, demens betegek nappali 
ellátása, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatások, 
gyermekétkeztetés bölcsődében, valamint gyermekek napközbeni ellátásának biztosítása.” 
 
f) Az alapító okirat 4.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Kiszombor nagyközség 
közigazgatási területe. A bölcsődei ellátás kiterjed Csongrád megye közigazgatási területére. 
 
g) Az alapító okirat 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 



„5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézményvezető kinevezése és 
vezetői megbízása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a 
257/2000.(XII. 26.) Korm. rendelet, 15/1998.(IV. 30.) NM rendelet és a 1/2000.(I. 7.) SzCsM 
rendelet rendelkezéseinek megfelelően történik. 
A Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – pályázat alapján 
határozott időre – bízza meg az intézmény vezetésével az intézményvezetőt.  
Az intézményvezető felett a kinevezési, vezetői megbízási, felmentési és fegyelmi jogkört a 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja. Az egyéb 
munkáltatói jogkör gyakorlója a polgármester.” 
 
2. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiszombori Szociális és 
Gyermekjóléti Intézmény módosító alapító okiratát a jelen határozat melléklete szerinti 
tartalommal határozza meg.  
 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Szegvári Ernőné polgármestert, hogy képviseletében és 
nevében az alapító okirat módosítását aláírja. 
 
A határozatról értesül: 
- MÁK Csongrád Megyei Igazgatósága 
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Horváth Izabella intézményvezető 
- Irattár 
 
 



Okirat száma: __/2015.(XI. 24.) 

Módosító okirat 

A Kiszombor Térségi Szociális, Gyermekjóléti és Óvodai Önkormányzati Társulás 
Társulási Tanácsa által 2013. szeptember 16. napján kiadott alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján - a ___/2015.(XI. 24.) 
KNÖT határozatra figyelemmel – a következők szerint módosítom: 
 
1. Az alapító okirat 1.2.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„1.2.2. telephelyei: 

 telephely megnevezése telephely címe 

1  6775 Kiszombor, Kossuth L. u. 13.” 
 
2. Az alapító okirat 2. alcíme a következő 2.2. ponttal egészül ki: 
„2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
               2.2.2. székhelye: 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.” 
 
3. Az alapító okirat 3.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
3.1.2. székhelye: 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.” 

 
4. Az alapító okirat 3. alcíme a következő 3.2. ponttal egészül ki: 
„3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 
3.2.2. székhelye: 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.” 

 
5. Az alapító okirat 4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  
Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások körében illetékességi területén törvényben, 
annak végrehajtási rendeleteiben, a működési engedélyben, a szakmai programban foglaltak 
szerint az alábbi szociális alapszolgáltatásokat működtetet: idősek, demens betegek nappali 
ellátása, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatások, 
gyermekétkeztetés bölcsődében, valamint gyermekek napközbeni ellátásának biztosítása.” 
 
6. Az alapító okirat 4.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Kiszombor nagyközség 
közigazgatási területe. A bölcsődei ellátás kiterjed Csongrád megye közigazgatási területére.  
 
7. Az alapító okirat 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézményvezető kinevezése és 
vezetői megbízása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a 
257/2000.(XII. 26.) Korm. rendelet, 15/1998.(IV. 30.) NM rendelet és a 1/2000.(I. 7.) SzCsM 
rendelet rendelkezéseinek megfelelően történik. 



A Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – pályázat alapján határozott 
időre – bízza meg az intézmény vezetésével az intézményvezetőt.  
Az intézményvezető felett a kinevezési, vezetői megbízási, felmentési és fegyelmi jogkört a 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja. Az egyéb 
munkáltatói jogkör gyakorlója a polgármester. 
 
Jelen módosító okiratot 2016. január 1. napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Kiszombor, 2015.  

P.H. 

Szegvári Ernőné 
polgármester 

 
 


