
GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE 

ELÖTE JES ÉS 

a Képviselő-testület 2019. május 30-án tartandó ülésére 

Tárgy: Javaslat _a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ alapító 
okiratának módosítására 

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester 



Tisztelt Képviselő-testület! 

A Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának módosítását 
a fenntartó Gödöllő Város Önkormányzat székhelyének valamint az alaptevékenységei között 
felsorolt egyik kormányzati funkció jogszabályi megnevezésének megváltozása indokolta. Az 
5. pontja pedig kiegészül azzal, hogy a vezető kinevezése öt év határozott időre történik. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy - a Magyar Államkincstárnál vezetetett 
törzskönyvi nyilvántartásban a technikai módosítás átvezetése érdekében - az alábbi 
határozati javaslatot fogadja el. 

Gödöllő, 2019. május 
" 

HATÁROZATI JAVASLAT 

A képviselő-testület a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ módosító 
okiratát, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratát jóváhagyja. 

Határidő: a Magyar Államkincstár értesítésére azonnal 
Felelős: dr. Kiss Árpád jegyző 



Okirat száma:101/37-5/2019. 

Módosító okirat 

A Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ a Gödöllő Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete által a 2016. február 11. napján kiadott, a 105-4-
5/2016. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/ A.§
a alapján - a „„.„/2019. („) sz. önkormányzati határozatra figyelemmel - a következők 
szerint módosítom: 
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1. Az alapító okirat 2.1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„2.1.2. székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6." 

2. Az alapító okirat 3.1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„3.1.2. székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6." 

3. Az alapító okirat 3.2. 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„3.2.2. székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.11 

4. Az alapító okirat 4.4. pontjának 5 sora helyébe a következő rendelkezés lép: 

A k„l ' 'k o tsegvetes1 szerv a apteve enysegene kk . f k . , . 1„1, ormanyzat1 un c10 szermt1 meg1e o ese: 

kormányzati kormányzati funkció megnevezése 
funkció szám 

107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán 

5. Az alapító okirat 5.1.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„5.1.1. A költségvetési szerv vezetőjét Gödöllő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
nevezi ki legfeljebb öt év határozott időre, nyilvános pályázati eljárással." 

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

Kelt: „időbélyegző szerint" 

P.H. 

dr. Gémesi György 
polgármester 



Okirat száma:lOl/37-6/2019. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján Gödöllői Forrás 
Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel utca 4. sz. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.1.1. megnevezése: Gödöllő Város Önkormányzat 

2.1.2. székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Gödöllő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6. 

3.2.A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Gödöllő Város Önkormányzat 

3.2.2. székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6. 



4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: 

4.1.1. Az 1993. évi III. törvényben, valamint a 1997.évi XXXI. törvényben szabályozott 
szociális, valamint gyermekjóléti alap - és szakosított ellátások és szolgáltatások 
biztosítása. 

4 2 A k''l ' f" 'k l '11 h' k' 'b .. o tsegvetes1 szerv oteve enysegene <a am aztartas1 sza agazat1 l' esoro asa: 

szakágazat szakágazat megnevezése 
száma 

1 889900 Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: szociális étkeztetés, hajléktalanok nappali 
ellátása, hajléktalanok éjjeli menedékhely, hajléktalanok átmeneti szállása. 
Gyermekjóléti alapellátások: család és gyermekjóléti szolgáltatás, család és 
gyermekjóléti központ. 

4.3 .1. Engedélyezett férőhelyek száma: 
nappali melegedő, 20 fő 
éjjeli menedékhely, 6 fő 
hajléktalanok átmeneti szállása 28 fő 

4 4 A k''l ' 'k .. o tsegvetes1 szerv a apteve enysegene kk . f k . , . l" l' ormanyzat1 un c10 szermt1 meg1e o ese: 

kormányzati kormányzati funkció megnevezése 
funkciószám 

1 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások 

2 104043 Család és gyermekjóléti központ 

3 107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása 

4 107015 Hajléktalanok nappali ellátása 

5 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 

- Család és Gyermekjóléti Szolgálat: Gödöllő Város közigazgatási területe 
- Család és Gyermekjóléti Központ: Gödöllői Járás közigazgatási területe 

S. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

5.1.1. A költségvetési szerv vezetőjét Gödöllő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
nevezi ki legfeljebb öt év határozott időre, nyilvános pályázati eljárással. 

5.1.2. Egyéb munkáltatói jogok tekintetében a polgármester jogosult eljárni. 
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5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

1 munkaviszon 

2 

3 

Kelt: Gödöllő, 2019. „„„„.„.„„„„„„„ 

2012. évi 1. törvén 

2013. évi V. törvén 

1992. évi XXXIII. törvén 

P.H. 
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dr. Gémesi György 
polgármester 


