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Tisztelt Képviselő-testület! 

A Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény alapító okirat-módosítását a Képviselő-testület 
2017. október 19-én fogadta el, figyelembe véve a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest 
Megyei Igazgatóságának észrevételét hogy: 

„A Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény alapító okirata tartalmazza a kormányzati funkció 
megjelölését, azonban nem tartalmazza a közfeladat jogszabályi hivatkozását (Gyvt.), és a 
gyermekétkeztetési feladat ellátás szöveges megnevezését."„Az alapító okirat mielőbbi 
módosítása- fenti adatokkal történő kiegészítése - szükséges." 

A Magyar Államkincstárnak beküldött módosítási kérelemmel kapcsolatosan a már 
elfogadott, a beküldött módosítási kérelemmel nem érintett hatályos alapító okirat néhány 
pontjára vonatkozóan hiánypótlásra szólítottak fel minket. 
A hiánypótlásnak, valamint az eredeti fent leírt módosítási javaslatnak együttesen ezúton 
teszünk eleget. 

Gödöllő, 2017. november „ 

y~y 

HATÁROZATI JAVASLAT 

A Képviselő-testület a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény módosító okiratát, valamint a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratát jóváhagyja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző 



Okirat száma: 105-99-01/2017. 

Módosító okirat 

A Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő
testülete által 2016. február 11. napján kiadott, 105/48-7 /2016. számú alapító 
okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/ A §- a alapján a 
...... /2017. ( ........ )sz Önkormányzati határozatra figyelemmel - a következő szerint 
módosítom: 

1. Az alapító okirat 1.2.2 pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

1 Idősek Klubja 2100 Gödöllő, Blaháné u. 45. 

2 Fo atékosok Na ali Intézmén e 2100 Gödöllő, Fiumei u.9. 

2. Az alapító okirat 4. alcímének 4.1.1. alpontja a következővel egészül ki: 
e) gyermekétkeztetés (Gyvt 21.§) 

3. Az alapító okirat 4. alcímének 4.1.3. alpontja elhagyásra kerül. 

4. Az alapító okirat 4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
-időskorúak szociális otthoni ellátása 
-időskorúak átmeneti ellátása (gondozóház) 
-házi segítségnyújtás 
-időskorúak nappali ellátása 
-fogyatékosok nappali ellátása 
- szociális étkeztetés 
-gyermekétkeztetés fogyatékosok nappali intézményében 

5. Az alapító okirat 5.1.1. és 5.1.2. alpontjai elhagyásra kerülnek. 

6. Az 5.1. pont helyébe a következő rendelkezés lép: 
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
A költségvetési szerv vezetőjét a képviselő-testület határozott időre, S évre 
közalkalmazotti jogviszonyba nevezi ki nyilvános pályázati eljárás útján. A munkáltatói 
jogköröket a polgármester gyakorolja. 

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

Kelt: Gödöllő, 2017 .november 

P.H. 

dr. Gémesi György 
polgármester 
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Okirat száma:lOS-99-02/2017. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Gödöllői Egyesített 
Szociális Intézmény alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 2100 Gödöllő, Ady Endre sétány 56. 

1.2.2. tele hel ei: 

1 Idősek Klubja 2100 Gödöllő, Blaháné u. 45. 

2 Fo atékosok Na ali Intézmén e 2100 Gödöllő, Fiumei u.9. 

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 7. 

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 7. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Gödöllő Város Önkormányzat 

3.2.2. székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7. 
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4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: szociális alapellátás és szakosított ellátás biztosítása 

4.1.1. Alapszolgáltatások: 
a) étkeztetés (Sztv. 62. §) 
b) házi segítségnyújtás (Sztv. 63. §) 
e) időskorúak nappali ellátása (Sztv. 65 /F. §) 
d) fogyatékos személyek nappali ellátása (Sztv. 65 /F. §) 
e) gyermekétkeztetés (Gyvt 21,§) 
4.1.2. Szakosított ellátási formák: 
a) átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény (Sztv. 80. §) 
b) időskorúak gondozó háza (Sztv. 82. §) 
e) ápolást, gondozást nyújtó intézmény (Sztv. 6 7. §) 
d) idősek otthona (Sztv. 68. §) 

4.2. A költsé etési szerv főtevéken sé ének államháztartási szaká azati besorolása: 

szaká azat száma 

1 873000 Idősek, fo atékosok bentlakásos ellátás 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

időskorúak szociális otthoni ellátása 
időskorúak átmeneti ellátása (gondozóház) 
házi segítségnyújtás 
időskorúak nappali ellátása 
fogyatékosok nappali ellátása 
szociális étkeztetése 
gyermekétkeztetés fogyatékosok nappali intézményében 

44 Ak"lt' t' . 1 t 'k .. o segve es1 szerv a ap eve enysegene kk t'f k'' . t' . l" l' ormanyza i un cw szerm i megie o ese: 

kormányzati kormányzati funkció megnevezése 
funkció szám 

1 101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 

2 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 

3 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása 

4 102025 Időskorúak átmeneti ellátása 

s 102026 Demens betegek átmeneti ellátása 

6 102031 Idősek nappali ellátása 

7 102032 Demens betegek nappali ellátása 

8 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali 
intézményében 

9 107051 Szociális étkeztetés 

10 107052 Házi segítségnyújtás 
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4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 
- ápolást, gondozást nyújtó ellátás, valamint gondozóházi ellátás esetén a Gödöllőn és Pest 
megyében élő gondozásra szorulók tekintetében látja el. 
- házi segítségnyújtást, Idősek Klubjában, Fogyatékosok Nappali Intézményében történő ellátást, 
valamint szociális étkeztetést Gödöllő területén lakóhellyel rendelkező személyek tekintetében 
biztosítja. · 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1 A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét a 
képviselő-testület határozott időre, S évre közalkalmazotti jogviszonyba nevezi ki 
nyilvános pályázati eljárás útján. A munkáltatói jogköröket a polgármester gyakorolja. 

5.2 

fo lalkoztatási ·a 0 

1 munkaviszon 2012. évi 1. törvén 

2 2013. évi V. törvén 

3 közalkalmazotti jo 1992. évi XXXIII. törvén 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
S. § ( 4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Gödöllői 
Egyesített Szociális Intézmény 2017 „„„„„„„„ .. „„„.„. napján kelt, „.„.„.„„„„ .. „„.„„„.„„.„„ 

napjától alkalmazandó 105-99-01/2017 okiratszámú módosító okirattal végrehajtott 
módosítása szerinti tartalmának. 

Kelt: 

P.H. 

Magyar Államkincstár 
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