Okirat nyilvántartási száma: 1/

/2012.

Szociális Szolgálat
ALAPÍTÓ OKIRATA

Módosítása
A bevezető szövegrész helyébe „A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló
2008. évi CV. törvény és a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. tv.
91 § a) pontjában foglaltak alapján a Révfülöpi Szociális Szolgálat Alapító Okiratát a Révfülöp
Nagyközségi, Balatonhenye, Kékkut, Kövágóörs, Köveskál, Mindszentkálla és Szentbékkálla Községi
Önkormányzatok Képviselő-testületei az alábbiak szerint határozzák meg:” az alábbi szöveg lép:

„Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormány rendelet és a szociális
igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. tv. 91.§ a) pontjában foglaltak
alapján a Révfülöpi
Szociális Szolgálat Alapító Okiratát a Révfülöp Nagyközségi,
Balatonhenye, Kékkut, Kövágóörs, Köveskál, Mindszentkálla és Szentbékkálla Községi
Önkormányzatok Képviselő-testületei az alábbiak szerint határozzák meg:”
Az alapító okirat 8.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

8.) Költségvetési szerv által ellátandó alaptevékenység:
Szociális szolgáltatás nyújtása (a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi
III. tv. 62-64.§-aiban meghatározott szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés).
Szakfeladatok száma és megnevezése :
2010. január 01-től hatályos:
8899 Máshova nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
88992 Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
889921 Szociális étkeztetés
889922 Házi segítségnyújtás
889924 Családsegítés
Az alapító okirat 12.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

12.) A költségvetési szerv előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szerinti
besorolása:
Az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok
és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a
munkamegosztási megállapodásban foglaltaktól függően rendelkezik.
Az alapító okirat 13.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

13.) Költségvetési szerv gazdálkodási jogköre:
A Szociális Szolgálat elemi költségvetés alapján, jogszabályokban meghatározott feltételek
mellett gazdálkodik. Elemi költségvetése a gesztor település Révfülöp Nagyközség
Önkormányzatának költségvetési rendeletébe épül be.
A Szociális Szolgálat vezetője, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szerint
kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási és utalványozási joggal és felelősséggel bír.
A Szociális Szolgálat önálló bankszámlával és adószámmal rendelkezik:
Bankszámla száma: OTP Bank: 11748052-15769802
Adószám: 15769802-2-19

Gazdálkodási feladatait külön megállapodás alapján Révfülöp Nagyközség Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal 8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8. látja el.
A költségvetési szerv felépítését, működési rendjét az SZMSZ tartalmazza.
Az alapító okirat 14.) pontja hatályon kívül helyezve.

Az Alapító Okirat további rendelkezései változatlanok.
Az Alapító Okirat módosítását a képviselő-testületek nevében eljáró polgármesterek aláírják.
Révfülöp, 2012. április „

„

Miklós Tamás
Révfülöp Nagyközség Önkormányzat
polgármestere

Szalai István
Balatonhenye Község Önkormányzat
polgármestere

Pék László
Kékkút Község Önkormányzat
polgármestere

Horváth Dezső
Kővágóörs Község Önkormányzat
polgármestere

Sebestyén Zoltán
Köveskál Község Önkormányzat
polgármestere
Sárvári Attila
Szentbékkálla Község Önkormányzat
polgármestere

Keszler Gyula
Mindszentkálla Község Önkormányzat
polgármestere

Okirat nyilvántartási szám:
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Szociális Szolgálat
ALAPÍTÓ OKIRATA
(egységes szerkezetben)
„Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormány rendelet és a szociális
igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. tv. 91.§ a) pontjában foglaltak
alapján a Révfülöpi Szociális Szolgálat Alapító Okiratát a Révfülöp Nagyközségi,
Balatonhenye, Kékkut, Kövágóörs, Köveskál, Mindszentkálla és Szentbékkálla Községi
Önkormányzatok Képviselő-testületei az alábbiak szerint határozzák meg:”
1.) Költségvetési szerv neve: Szociális Szolgálat
Rövid neve: -Idegen neve: -2.) Költségvetési szerv székhelye: 8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8.
3.) Költségvetési szerv típusa: önállóan működő, közszolgáltató közintézmény
4.) Költségvetési szerv jogállása, képviselete: A Szociális Szolgálat jogi személy, képviseli
a szolgálat vezetője
5.) Költségvetési szerv alapító szerve: Révfülöp Szociális Alapszolgáltató Társulásban
résztvevő települési önkormányzatok, a társulási megállapodásban foglaltak szerint az azt
elfogadó képviselő-testületi határozatokkal létrehozott.
Révfülöp Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
Székhelye: 8253. Révfülöp Villa Filip tér 8.
Balatonhenye Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
Székhelye: 8275. Balatonhenye Kossuth utca 54.
Kékkút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
Székhelye: 8254. Kékkút Fő utca 6.
Kővágóörs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
Székhelye: 8254. Kővágóörs Kossuth utca 1.
Köveskál Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
Székhelye: 8274. Köveskál Fő utca 10.
Mindszentkálla Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
Székhelye: 8282. Mindszentkálla Petőfi utca 13.
Szentbékkálla Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
Székhelye: 8281. Szentbékkálla Kossuth utca 11.
6.) Alapítás ideje: 2009. február 23.
7.) Költségvetési szerv irányító, felügyeleti szerve és székhelye: Révfülöp Nagyközségi
Önkormányzat Képviselő-testülete 8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8.
8.) Költségvetési szerv által ellátandó alaptevékenység
Szociális szolgáltatás nyújtása (a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi
III. tv. 62-64.§-aiban meghatározott szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés).

Szakfeladatok száma és megnevezése :
2010. január 01-től hatályos:
8899 Máshova nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
88992 Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
889921 Szociális étkeztetés
889922 Házi segítségnyújtás
889924 Családsegítés
9. A költségvetési szerv közfeladata:
 Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri
meleg étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve önmaguknak és
eltartottjaik részére tartósan nem képesek biztosítani.
 A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell:
a) az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését,
b) az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás
körülményeinek megtartásában való közreműködést,
c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában
való segítségnyújtást.
 Családsegítés keretébe tartozik különösen:
a) a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,
b) a családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve
konfliktusok megoldásának elősegítését, a családi szociális feszültségek
okainak feltárása, a megoldásokra javaslat készítése és segítségnyújtás,
családgondozás
c) a veszélyeztetettséget és a krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működtetését,
ennek keretében a szociális és egészségügyi szolgáltatók, intézmények, az
oktatási intézmények, a gyermekjóléti szolgálat, a pártfogó felügyelői és jogi
segítségnyújtó szolgálat, valamint a társadalmi szervezetek, egyházak és
magánszemélyek részvételének biztosítását a megelőzésben,
d) a humán jellegű civil kezdeményezések elősegítését, közösségfejlesztő,
valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezését,
e) a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és
lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a
szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők,
illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére
tanácsadás nyújtását,
f) az aktív korú nem foglalkoztatott személyek együttműködésének koordinálását,
g) a családokon belül kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás,
konfliktuskezelő meditációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz
élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat,
h) hivatalos ügyek intézésnek segítése,
i) együttműködés más intézményekkel, társadalmi szervezetekkel, csoportokkal.
10.) A költségvetési szerv működési területe:
Társult települések (Balatonhenye, Kékkút, Kővágóörs, Köveskál, Mindszentkálla, Révfülöp,
Szentbékkálla) közigazgatási területe.

11.) Költségvetési szerv által ellátható vállalkozási tevékenység:
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem lát el, kiegészítő, kisegítő tevékenységet
nem folytat.
12.) A költségvetési szerv előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szerinti
besorolása:
Az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok
és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a
munkamegosztási megállapodásban foglaltaktól függően rendelkezik.
13.) Költségvetési szerv gazdálkodási jogköre:
A Szociális Szolgálat elemi költségvetés alapján, jogszabályokban meghatározott feltételek
mellett gazdálkodik. Elemi költségvetése a gesztor település Révfülöp Nagyközség
Önkormányzatának költségvetési rendeletébe épül be.
A Szociális Szolgálat vezetője, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szerint
kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási és utalványozási joggal és felelősséggel bír.
A Szociális Szolgálat önálló bankszámlával és adószámmal rendelkezik:
Bankszámla száma: OTP Bank: 11748052-15769802
Adószám: 15769802-2-19
Gazdálkodási feladatait külön megállapodás alapján Révfülöp Nagyközség Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal 8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8. látja el.
A költségvetési szerv felépítését, működési rendjét az SZMSZ tartalmazza.
14.) -----15.) Költségvetési szerv vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési,
megbízási, választási rendje:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény és a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő
végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet alapján.
A vezető kinevezése pályázat útján történik.
A költségvetési szerv vezetőjét a gesztor Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat
polgármestere nevezi ki (határozatlan időre), menti fel – a Társulási Tanács előzetes
véleményének kikérése és egyetértése mellett, és gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat is
(Ötv. 103.§. (1) bek.b)).
A szolgálat dolgozói felett a vezető gyakorolja a munkáltatói jogokat.
16.) Költségvetési szerv foglalkoztatottaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony
megjelölése:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a
közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a szociális, valamint a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról és a Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény alapján.

17.) Költségvetési szerv jogköre a vagyongazdálkodásban:
A költségvetési szerv feladatellátását biztosító ingó- és ingatlanvagyon az azt biztosító
önkormányzat tulajdonában áll.
18.) Záró rendelkezés
Jelen Alapító Okiratot a Révfülöp Szociális Alapszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa 2009. január
29- én a 3/2009. (I.29.) számú határozatával elfogadta.
Az Alapító Okirat a képviselő-testületek jóváhagyásával – társult önkormányzatok közül az
utolsóként jóváhagyó önkormányzat képviselő-testületének határozatával válik hatályossá.
Az Alapító Okiratot
Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 5/2009. (II.9.) számú határozatával, a
módosítást az 56/2009. (V.25.) határozatával, a módosítást az /2012. ( ) határozatával
Balatonhenye Község Önkormányzat Képviselőtestülete 10/2009. (II.13.) számú határozatával, a
módosítást a 44/2009. (V.13.) határozatával, a módosítást az /2012. ( ) határozatával
Kékkút Község Önkormányzat Képviselőtestülete 11/2009. (II.23.) számú határozatával,
a módosítást a
41/2009. (V.27.) határozatával, a módosítást az /2012. ( ) határozatával
Kővágóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete 20/2009.(II.19.) számú határozatával,
a módosítást a
57/2009. (V.27.) határozatával, a módosítást az /2012. ( ) határozatával
Köveskál Község Önkormányzat Képviselőtestülete 19/2009. (II.10.) számú határozatával,
a módosítást a 65/2009. (V.13.) határozatával, a módosítást az /2012. ( ) határozatával
Mindszentkálla Község Önkormányzat Képviselőtestülete 14/2009. (II.20.) számú határozatával,
a módosítást a
60/2009. (V.27.) határozatával, a módosítást az /2012. ( ) határozatával
Szentbékkálla Község Önkormányzat Képviselőtestülete 11/2009. (II.12.) számú határozatával
a módosítást a
49/2009. (V.13.) határozatával, a módosítást az /2012. ( ) határozatával
jóváhagyta.
A hatályosulás dátuma: 2009. július 1, a módosítást követően 2012. május 31.
Az alapító okiratot a képviselőtestületek nevében eljáró polgármesterek, mint az önkormányzati
akarattal teljességgel megegyezőt, helyben hagyólag, saját kezűleg aláírták.
Révfülöp, 2012. május
Miklós Tamás
Révfülöp Nagyközség Önkormányzat
polgármestere

Szalai István
Balatonhenye Község Önkormányzat
polgármestere

Pék László
Kékkút Község Önkormányzat
polgármestere

Horváth Dezső
Kővágóörs Község Önkormányzat
polgármestere

Sebestyén Zoltán
Köveskál Község Önkormányzat
polgármestere
Sárvári Attila
Szentbékkálla Község Önkormányzat
polgármestere

Keszler Gyula
Mindszentkálla Község Önkormányzat
polgármestere

