
 

Okirat száma: ___/2015.(____) 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Kiszombori 

Szociális és Gyermekjóléti Intézmény alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 

1.1.2. rövidített neve: KSZGYI 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 6775 Kiszombor, Óbébai u. 11. 

1.2.2. telephelyei: 

 telephely megnevezése telephely címe 

1  6775 Kiszombor, Kossuth L. u. 13. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1995. január 1. 

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. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 
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3.1.1. megnevezése: Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 

3.2.2. székhelye: 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 62. §-ában meghatározott étkeztetés, az Szt. 63. §-ában 
meghatározott házi segítségnyújtás, az Szt. 64. §-ában meghatározott családsegítés, az Szt. 
65/F. §-ában meghatározott nappali ellátás, a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (a továbbiakban: Gyvt.) 39-40. §-aiban meghatározott 
gyermekjóléti szolgáltatási feladatok, a Gyvt. 42-42/A. §-aiban meghatározott bölcsődei 
ellátás biztosítása. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 
889900 Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás 

nélkül 
 
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. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása 

2 104030 Gyermekek napközbeni ellátása 

3 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali 
intézményében 

4 104042 Gyermekjóléti szolgáltatások 

5 107051 Szociális étkeztetés 

6 107052 Házi segítségnyújtás 

7 107054 Családsegítés 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Kiszombor nagyközség 
közigazgatási területe. A bölcsődei ellátás kiterjed Csongrád megye közigazgatási 
területére. 
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5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

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. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 

2 munkaviszony a Munka Törvénykönyve rendelkezései az irányadók 

3 megbízásos jogviszony a Ptk. rendelkezései az irányadók 

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot 2016. január 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési 
szerv 2015. október 28. napján kelt alapító okiratot visszavonom. 
 

Kelt: Kiszombor, 2015. november ____ 
 


