
GODOLLO VAROS POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2020. március 12-én tartandó ülésére

Tárgy: Javaslat a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény alapító okiratának módosítására 

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester



Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület a 201/2017. (XI.23.) önkormányzati határozatával fogadta el a Gödöllői 
Egyesített Szociális Intézmény alapító okiratát. Az intézmény alapdokumentumainak 
felülvizsgálata keretében vált szükségessé az alapító okiratában a fenntartó Gödöllő Város 
Önkormányzat székhelyének Szabadság tér 6. számra történő változásának átvezetése és a 
107051 kormányzati funkciószám melletti megnevezést a jogszabályban szereplő 
elnevezéshez kellett igazítani.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a csatolt egységes szerkezetű és a módosító alapító 
okiratot a határozat mellékleteként fogadja el.

Gödöllő, 2020. március „ j „

HATÁROZATI JAVASLAT

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

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



Okirat száma: 101/81-4/2020.
Módosító okirat

A Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény Gödöllő Város Önkormányzata Képviselőtestülete által 2017. december 6. napján kiadott, 105/99-02/2017. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A §- a alapján - a ............................. önkormányzati határozatra figyelemmel - a következők szerint módosítom:
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.
4. Az alapító okirat 4.4. pontjába foglalt táblázat 9 sora helyébe a következő rendelkezés lép:4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése

9 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.
Kelt: „időbélyegző szerint"

P.H.
Dr. Gémesi György Andráspolgármester



Okirat száma:101/81-5/2020.
Alapító okiratmódosításokkal 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 szerv1.1.1. megnevezése: Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény1.2. A költségvetési szerv1.2.1. székhelye: 2100 Gödöllő, Ady Endre sétány 56.1.2.2. telephelyei:
telephely megnevezése telephely címe1 Idősek Klubja 2100 Gödöllő, Blaháné u. 45.2 Fogyatékosok Nappali Intézménye 2100 Gödöllő, Fiumei u.9.

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv2.1.1. megnevezése: Gödöllő Város Önkormányzat2.1.2. székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének3.1.1. megnevezése: Gödöllő Város Önkormányzat Képviselő-testülete3.1.2. székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.3.2. A költségvetési szerv fenntartójának3.2.1. megnevezése: Gödöllő Város Önkormányzat3.2.2. székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.



4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: szociális alapellátás és szakosított ellátás biztosítása4.1.1. Alapszolgáltatások:a) étkeztetés (Sztv. 62. §)b) házi segítségnyújtás (Sztv. 63. §)c) 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. §)c) ápolást, gondozást nyújtó intézmény (Sztv. 67. §)d) idősek otthona (Sztv. 68. §)
4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

szakágazat száma szakágazat megnevezése1 873000 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:időskorúak szociális otthoni ellátásaidőskorúak átmeneti ellátása (gondozóház) házi segítségnyújtásidőskorúak nappali ellátása fogyatékosok nappali ellátása szociális étkeztetése gyermekétkeztetés fogyatékosok nappali intézményében4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése
1 101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása2 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása3 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása4 102025 Időskorúak átmeneti ellátása5 102026 Demens betegek átmeneti ellátása6 102031 Idősek nappali ellátása7 102032 Demens betegek nappali ellátása8 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében9 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán10 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, 5 évre közalkalmazotti jogviszonyba nevezi ki nyilvános pályázati eljárás útján. A munkáltatói jogköröket a polgármester gyakorolja.
5.2 A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály

1 munkaviszony 2012. évi I. törvény
2 megbízási jogviszony 2013. évi V. törvény
3 közalkalmazotti jogviszony 1992. évi XXXIII. törvény
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