
GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE 

ELŐTERJESZTÉS. 

A Képviselő-testület 2017. október 19-i ülésére 

Tárgy: Javaslat a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény alapító okiratának módosítására 

Előterjesztő: Dr. Gémesi György 
polgármester 



Tisztelt Képviselő-testület! 

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló törvény „Intézményi 
gyermekétkeztetés támogatása" jogcím alapján ·igényelt támogatás megalapozottságára 
vonatkozóan a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatósága felülvizsgálatot 
hajtott végre. A hatósági ellenőrzés eltérés megállapítása nélkül, egyszerűsített jegyzőkönyv 
kibocsátása mellett lezárult. 

A jegyzőkönyvben az alábbiak szerint a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény alapító 
okiratának mielőbbi kiegészítésének szükségességére hívták fel figyelmünket: 

„A Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény alapító okirata tartalmazza a korniányzati funkció 
megjelölését, azonban nem tartalmazza a közfeladat jogszabályi hivatkozását (Gyvt.), és a 
gyermekétkeztetési feladat ellátás szöveges megnevezését. 
Az alapító okirattal kapcsolatban tett észrevételek nem befolyásolják hátrányosan jelen 
felülvizsgálat során az Igazgatóság által a vizsgált jogcímre tett megállapításait, azonban az 
alapító okirat mielőbbi módosítása - fenti adatokkal történő kiegészítése - szükséges." 

Fentieknek megfelelően javasoljuk a Képviselő-testületnek a Gödöllői Egyesített Szociális 
Intézmény alapító okiratának és mó~osító okiratának elfogadását. 

Gödöllő, 2017. október „ 
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Dr. G#Jesi)&yö't<gy 
P~~zfiznjster 
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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 

Az Egyesített Szociális Intézmény Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
által 2015. március 10. napján kiadott, 105/48-4/2015. számú alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/ A §- a alapján a .... /2017. ( ......... ) 
Önkormányzati határozatra figyelemmel -- a következő szerint módosítom: 

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

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

Kelt Gödöllő, 2017. október ..... . 

P.H. 

dr. Gémesi György 
polgármester 



Okirat száma:lOS-99-02/2017. 

Alapító okirat 
módosításokkal egys~ges 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. 

nevezése tele hely címe 

1 Idősek Klubja Gödöllő, Blaháné u. 45. 

2 Fo atékosok Na ali Intézmén e 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, felügyelet~ 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Gödöllő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadságtér 7. 

3.2. A költségvetési szerv fennta_rtójának 

3.2.1. megnevezése: Gödöllő Város Önkormányzat 

3.2.2. székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7. 



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. 67. §) 
d) idősek otthona (Sztv. 68. §) 
4.1.3. Engedélyezett férőhelyek száma: 
a) szociális otthoni ellátás 50 
b)gondozóház 10 
e) idősek klubja 25 
d) fogyatékosok nappali intézménye 20 

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

szaká azatszáma 

1 873000 Idősek, fo yatékosok bentlakásos ellátás 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: ápolást- gondozást nyújtó intézmény 

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

kormányzati kormányzati funkció megnevezése 
fünkciószám 

1 101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 

2 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 

3 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása 

4 102025 Időskorúak átmeneti ellátása 

5 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 1 
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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: 

5.1.1. A költségvetési szerv vezetőjét Gödöllő Város Önkormányzat Képviselő-testülete nevezi ki 
pályázat útján, határozott időre, és menti fel. 

5.1.2. Az egyéb munkáltatói jogok tekintetében a polgármester jogosult eljárni. 

5.2. 

fo lalkoztatási jo iszony jo iszonyt szabál 

1 munkaviszon 2012. évi I. törvén 

2 me bízásos · o 2013. évi V. törvén 

3 közalkalmazotti j o iszony 1992. évi XXXIII. törvény 

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot 2015. április 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési 
szerv 2009. június 30. napján kelt, 105/77-58/2009. okiratszámú alapító okiratot visszavonom. 

Kelt: G.ödöllő,2017 „.„„.„„„.„„„„„.„ .. „.„ 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
5. § ( 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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Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság 
Államháztmiási Iroda 

Gödöllő Város Önkormányzata 
Gödöllő 

Szabadság tér 7. 
2100 

Dr. Gémesi György részére 
polgármester 

Iktatószám: BPM-ÁHI/4930-378/2017. 
Ügyintéző: Halász Zoltán Ádám 
Telefonszám: 1/429-5325 

Tárgy: A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló törvény (a továbbiakban: 
2017. évi Kvtv.) 2. melléklet III. 5. „Intézményi gyermekétkeztetés támogatása" jogcím 
alapján igényelt, a 2017. évi központi költségvetés IX. fejezetéből származó támogatás 
igénylésének/évközi módosításának megalapozottságára irányuló felülvizsgálatról készült 
egyszerűsített jegyzőkönyv megküldése 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Mellékelten megküldöm a Gödöllő Város Önkormányzata (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) (a 
továbbiakban: Önkormányzat) 2017. évi Kvtv. érintett jogcíméhez kapcsolódóan az 
Igazgatóság által az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 
57. § (2)-(7) bekezdései alapján elkészített BPM-ÁHI/4930-378/2017. iktatószámú 
egyszerűsített jegyzőkönyvet. 

Tekintettel arra, hogy egyszerűsített jegyzőkönyv kibocsátására az Áht. 57. §-a szerinti 
felülvizsgálat során akkor kerül sor, ha az adott hatósági ellenőrzés (dokumentum alapú 
felülvizsgálat) eltérés megállapítása nélkül zárul, így a hivatkozott egyszerűsített 

jegyzőkönyvvel az Önkormányzatnak további teendője nincs. 

Budapest, 2017. szeptember 4. 

Tisztelettel: 

Készült: 2 példányban 
Kapják: 1. sz. pld.: Önkormányzat 

2. sz. pld.: Irattár 

1138 Budapest, Váci út 135-139. Postacím:l389 Budapest, Pf.:105 Tel:(l) 429-5300 Fax:(l) 429-5358 
E-mail cím: ahi.kmrig@allamkincstar.gov.hu 



Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság 
Államháztartási Iroda 

Iktatószám: BPM-ÁHI/4930-378/2017. 
Ügyintéző: Halász Zoltán Ádám 
Telefonszám: 1/429-5325 

FELÜL VIZSGÁLATRÓL KÉSZÍTETT EGYSZERŰSÍTETT JEGYZŐKÖNYV 

Készült: a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság (a továbbiakban: 
Igazgatóság) hivatali helyiségében 2017. szeptember 4. napján. 

Önkormányzat neve, székhelye: 

Gödöllő Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 

2100 Gödöllő, Szabadság tér 7. 

A vizsgált költségvetési szerv neve, székhelye: 

Saját konyha: 

Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény 
2100 Gödöllő, Ady Endre sétány 56. 

Vásárolt szolgáltatás: 

Gödöllő Város Önkormányzata 

2100 Gödöllő, Szabadság tér 7. 

Tárgy: Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló törvény (a továbbiakban: 
2017. évi Kvtv.) 2. melléklet III. 5. „Intézményi gyermekétkeztetés támogatása" jogcím 
alapján igényelt, a 2017. évi központi költségvetés IX. fejezetéből származó támogatás 
igénylésének/évközi módosításának megalapozottságára irányuló felülvizsgálat. 

Felülvizsgálat időtartama: 2017. augusztus 8 -tól 2017. szeptember 4-ig. 

A felülvizsgálat alapjául szolgáló dokumentumok az érintett jogcímre vonatkozóan: 

törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés az intézményi gyermekétkeztetést saját 
konyha által biztosító költségvetési szerv vonatkozásában (alapító okirat) 

az Önkormányzat által az Igazgatóság BPM-ÁHI/4930-33/2017. iktatószámú 
kiegészítő információ kérésére megküldött - a polgármester és jegyző közös -
nyilatkozata az intézményi gyermekétkeztetés ellátásának módjáról feladatellátási 
helyenként (beérkezés napja:2017. augusztus 18.) 

A jegyzőkönyv készítésének indoka: 

Az Igazgatóság az Önkormányzat igénylésében/évközi módosításában az intézményi 
gyermekétkeztetés támogatása jogcímen szerepeltetett feladatellátási helyek számát 
felülvizsgálta és azt megalapozottnak tartja. 

1138 Budapest, Váci út 135-139. Postacím:1389 Budapest, Pf.:105 Tel:(l) 429-5300 Fax:(l) 429-5358 
E-mail cím: ahi.kmrig@allamkincstar.gov.hu 
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A felülvizsgálatban részt vettek: 

Az Igazgatóság részéről: 

Halász Zoltán Ádám felülvizsgálati referens 

Részletes megállapítások: (az ebr42 rendszerben szereplő táblázatnak megfelelően) 

Az Igazgatóság a felülvizsgálat alapján a 2017. évi Kvtv. érintett jogcíméhez tartozó adatokat 
az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

Az Önkormányzat 
Igazgatóság által 

Sorszám által a májusi 
(ebr42 Megnevezés (felmérés ebr42 adatlap szerint) felmérésben a 2017. 

megalapozottnak Eltérés 

szerint) évre vonatkozóan 
tartott 2017. évi (+/-) 

szerepeltetett adatok 
adatok 

2017. évi Kvtv. 2. melléklet III. 5. Intézményi 
gyermekétkeztetés támogatása 

l.a) 
A gyermekek étkeztetését milyen módon 

mffidkettő mindkettő 
oldja meg: 

Önkormányzat által biztosított 
l.b) gyermekétkeztetés feladatellátási 20 20 0 

helyeinek száma: 

Info 5 
A vásárolt szolgáltatás útján ellátott 

19 19 0 
feladatellátási helyek száma: 

2.4 Feladatellátási helyek száma: 20 20 0 

2.5 
Feladatellátási helyek számától függő 

1,3 1,3 0 
tényező (F) értéke: 

Az Önkormányzat 20 feladatellátási helyen látja el a gyermekétkeztetés feladatát, melyből 
19 feladatellátási hely esetében vásárolt szolgáltatás útján, míg 1 feladatellátási helyen (a 
Gödöllői Egyesített Szociális Intézményre vonatkozóan) Gödöllői Egyesített Szociális 
Intézmény (2100 Gödöllő, Ady Endre sétány 56.) intézményében működő saját konyhával 
biztosítja az ellátást. 

A Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény alapító okirata (105-4-7 /2016. sz., kelt: 
2015.02.11., hatályba lépett: 2016.03.22.) tartalmazza a kormányzati funkció megjelölését 
(104035 „Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében"), azonban 
nem tartalmazza a közfeladat jogszabályi hivatkozását (a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény), és a gyermekétkeztetési feladat 
ellátás szöveges megnevezését. 

Az alapító okirattal kapcsolatban tett észrevételek nem befolyásolják hátrányosan jelen 
felülvizsgálat során az Igazgatóság által a vizsgált jogcímre vonatkozóan tett megállapításait, 
azonban az alapító okirat mielőbbi módosítása - fenti adatokkal történő kiegészítése -
szükséges. 
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Fentiekre tekintettel az Igazgatóság az Önkormányzat 2017. évi igénylését/módosítását az 
érintett jogcímre - a fenti táblázatban szereplő adatokra. - vonatkozóan az alábbi 
kiegészítéssel javítás nélkül elfogadja és a felülvizsgálatot lezárja: 

Jelen elfogadás - a helyszíni ellenőrzéssel nem érintett jogcímek esetében - az 
Önkormányzatot nem mentesíti attól a felelősségtől, amely abból következik, hogy 
adatszolgáltatása és az azt megalapozó önkormányzati és intézményi nyilvántartások 
adategyezősége nem áll fenn. Ilyen esetekre vonatkozóan az Önkormányzat felelőssége 
továbbra is fennáll és azt későbbi ellenőrzés feltárhatja. 

Az Igazgatóság az Önkormányzat 2017. évi igénylésének/módosításának· felülvizsgálatát az 
Áht. 57. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Áht. 57. § (2)-(7) bekezdéseiben, valamint az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Ávr.) 106. §-ában foglalt előírások szerint végezte el. 

A jelen jegyzőkönyv az Ávr. 106. § (2) bekezdése alapján, a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 87-89. 
§-aiban foglaltak figyelembe vételével kettő eredeti péld~nyban készült. 

Igazgatóság részéről: 
/<~>t/. ;? .-6,// 
~/c/ef- e::; t.~ 

••••••••• y·, •••••••••••••••••• '1 .•••••• 

Halász Zoltán Ádám 
felülvizsgálati referens 

Készült: 2 példányban 
Kapják: 1. sz. pld.: Címzett 

2. sz. pld.: Irattár 
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