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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 

(a továbbiakban: Társulás) Társulási Megállapodása módosításának támogatása 

című előterjesztésben már utalás történt arra, hogy az Országgyűlés a 2015. 

július 6-i ülésén elfogadta az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú 

törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. törvényt. 

 

 

A családsegítés és a gyermekszolgáltatási feladatokat 2016. január 1-je után is a 

Társulás keretei között látják el az érintett települések a Társulás intézménye 

útján, melynek jelenleg Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Központ és 

Családok Átmeneti Otthona az elnevezése. 

Az intézmény integrált intézményként működik most is, és mind a családsegítés, 

mind pedig a gyermekjóléti szolgáltatással összefüggő feladatokat ellátja. 

 

A Társulási Megállapodás módosításával párhuzamosan a Társulás Társulási 

Tanácsának – a családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás feladatellátás 

változására tekintettel – módosítani kell a költségvetési szerv alapító okiratát. 

 

A döntés érvényességéhez a Társulás tagjai képviselő – testületeinek minősített 

többséggel hozott döntése szükséges, ha a módosítás a költségvetési szerv 

székhelyére, közfeladatára, működési körére irányul. 

 

Az alapító okirat módosítása egyrészt az alapító okirat preambulumára, a 

költségvetési szerv megnevezésére és alapításának dátumára, valamint a 

költségvetési szerv által ellátott közfeladatokra vonatkozik. 

Az alapító okirat módosítása érinti a költségvetési szerv alaptevékenységének 

kormányzati funkció szerinti megjelölését, illetékességét és működési területét. 

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje, illetve a költségvetési 

szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonyának szabályozása ugyancsak 

a módosító okirat része. 

 

 

A Társulási Tanács az alapító okirat módosítását és annak egységes szerkezetbe 

foglalását jóváhagyta a 2015. november 23-i ülésén.  

 

 

Az előterjesztés a vonatkozó törvények módosítása alapján került összeállításra, 

mivel a kapcsolódó végrehajtási rendeletek még nem jelentek meg.  
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testület hozzájárulását az alapító okirat 

módosításához. 

 

 

Veszprémfajsz, 2015. november 23. 

 

 

 

                                                                                Fertig József 

                                                                                polgármester 

 

 

Határozati javaslat: 

 

 

   /2015. (XI. 30.) számú határozat:  

 

Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „Hozzájárulás a 

Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Központ és Családok Átmeneti Otthona 

alapító okiratának módosításához” című előterjesztést megvitatta.  

 

A képviselő-testület a Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Központ és 

Családok Átmeneti Otthona költségvetési szerv alapító okiratának 2016. január 

1-i hatállyal történő módosításához a költségvetési szerv közfeladatát érintően – 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a 

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, 

valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény vonatkozó rendelkezései szerint -  hozzájárul. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős:   Fertig József polgármester 
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Okirat száma:  

Módosító okirat 

A Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Központ és Családok Átmeneti Otthona a 
Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás Társulási 
Tanácsa által 2013. 12. 16. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának …/2015. (…) 
határozatára figyelemmel –a következők szerint módosítom: 
 
 

1. Az alapító okirat preambuluma 

„A Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás Társulási 
Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 
Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi Alapító okiratot adja ki: „ 
 

szöveg helyébe  

 „Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a(z) Veszprémi 
Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény alapító okiratát a következők szerint adom 
ki:” 

 

szöveg lép. 

 

2. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő 1.1.1. pont lép:  
„ 

1.1.1. megnevezése: Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény” 

 

3. Az alapító okirat 2. pontja helyébe a következő 1.2.2. pont lép:  

„ 

1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Családok Átmeneti Otthona 8200 Veszprém, Pápai út 37. 

„ 

 

4. Az alapító okirat a következő 2.1. ponttal egészül ki:  
„ 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1999.12.17.” 

 

5. Az alapító okirat 4. pontja helyébe a következő 4.1. pont lép:  
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„ 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata:  

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontja 
szerinti gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások biztosítása. Az intézmény a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 
szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM. rendeletben, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvényben és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendeletben meghatározott intézmény, mely önálló 
szakmai egységben látja el a családsegítés szociális alapszolgáltatás és a gyermekjóléti 
szolgáltatás és központ valamint a családok átmeneti otthona gyermekjóléti alapellátások 
feladatait. „ 

 

6. Az alapító okirat 7. pontja helyébe a következő 4.4. pont lép:  
„ 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 

szolgáltatások 

2 104012 Gyermekek átmeneti ellátása 

3 104042 Gyermekjóléti szolgáltatások 

4 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 

5 107054 Családsegítés 

„ 

7. Az alapító okirat 8. pontja helyébe a következő 4.5. pont lép:  
„ 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:  

Családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, családok átmeneti otthona: Barnag, Eplény, 
Hidegkút, Mencshely, Nagyvázsony, Nemesvámos, Pula, Tótvázsony, Veszprém, 
Veszprémfajsz, Vöröstó, települések közigazgatási területe 

Gyermekjóléti központ: Veszprémi járás területe” 

 

8. Az alapító okirat 13. pontja helyébe a következő 5.1. pont lép:  

„ 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:  
Az intézményvezetőt nyilvános pályázat útján a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa nevezi ki határozott 
időre. Az intézményvezető magasabb vezetői besorolású közalkalmazott. A munkáltatói 
jogokat a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 
Társulási Tanácsának elnöke gyakorolja. Az intézményvezetőt a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa menti fel.” 
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9. Az alapító okirat 14. pontja helyébe a következő 5.2. pont lép:  

„ 
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 Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

3 
munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszony 

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

„ 

10. Az alapító okirat 10., 12., 15. pontja elhagyásra kerül.  

 

11. Az alapító okirat záradéka helyébe a következő rendelkezés lép:  

"6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2013. december 16. napján kelt alapító okiratot 
visszavonom.” 

 

 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 

Kelt: Veszprém, 2015. ………….. 

P.H. 

elnök  
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2.  Okirat száma: 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a(z) Veszprémi 
Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény alapító okiratát a következők szerint 
adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 8200 Veszprém, Mikszáth K. utca 13. 

1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Családok Átmeneti Otthona 8200 Veszprém, Pápai út 37. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1999. 12. 17. 

2.2. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 
Veszprém Megyei Jogú Város Szociális 
Gondozási Központ 

8200 Veszprém, Jutasi út 24-26. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó 
Társulás Társulási Tanácsa 

3.1.2. székhelye: 8200 Veszprém, Óváros tér 9. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 
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3.2.1.  megnevezése: Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó 
Társulás 

3.2.2. székhelye: 8200 Veszprém, Óváros tér 9. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata:  

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontja 
szerinti gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások biztosítása. Az intézmény a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 
szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM. rendeletben, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvényben és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendeletben meghatározott intézmény, mely önálló 
szakmai egységben látja el a családsegítés szociális alapszolgáltatás és a gyermekjóléti 
szolgáltatás és központ valamint a családok átmeneti otthona gyermekjóléti alapellátások 
feladatait.  

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: családsegítés 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 

szolgáltatások 

2 104012 Gyermekek átmeneti ellátása 

3 104042 Gyermekjóléti szolgáltatások 

4 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 

5 107054 Családsegítés 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:  

Családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, családok átmeneti otthona: Barnag, Eplény, 
Hidegkút, Mencshely, Nagyvázsony, Nemesvámos, Pula, Tótvázsony, Veszprém, 
Veszprémfajsz, Vöröstó, települések közigazgatási területe 

Gyermekjóléti központ: Veszprémi járás területe 
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5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:  
Az intézményvezetőt nyilvános pályázat útján a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa nevezi ki határozott 
időre. Az intézményvezető magasabb vezetői besorolású közalkalmazott. A munkáltatói 
jogokat a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 
Társulási Tanácsának elnöke gyakorolja. Az intézményvezetőt a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa menti fel. 

 

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 Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

3 
munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszony 

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2013. december 16. napján kelt alapító okiratot 
visszavonom. 

Kelt: Veszprém, 2015. …………. 

P.H. 

elnök 
 


