
NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 
KÖZGYŰLÉSÉNEK 

11/2015. (1.29.) számú 

határozata 

a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központban a "bentlakásos szociális intézményben nyújtott 
szakápolás" kiegészítő tevékenységként történő bevezetéséről és alapító okiratának módosításáról 

A Közgyűlés 

1.) 	 Az előterjesztést megtárgyalta, és az abban foglaltak alapján a Nyíregyházi Szociális Gondozási 

Központ alapító okiratának módosításával egyetért, az 1. számú melléklet szerinti módosító okiratot, 

és a 2. számú melléklet szerinti egységes szerkezetű alapító okiratot jóváhagyja azzal, hogy az 

intézmény 2015. június 30-ig a bevezetett - bentlakásos szociális intézményben nyújtott szakápolás 

szolgáltatásról a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottságnak köteles beszámolni. 

Felelős : Szilvásiné Bojda Márta a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ vezetője 

Határidő: 2015. június 30. 

k.m.t. 

t 
/t', ~-}--

Dr. Kovács Ferenc Dr. Szemán Sándor 

polgármester címzetes főjegyző 

* 

Erről értesülnek: 

1./ A Közgyűlés tagjai 
2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 
3./ Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. 



1. számú melléklet a 11/2015. (1.29.) számú határozathoz 

Okirat száma: 
Módosító okirat 

A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa által 
2014. február 26. napján kiadott, 12/2014.(11.26.) számú határozatával jóváhagyott alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a következők szerint módosítom: 

1./ Az alapító okirat 12. pontjának ,Az intézmény jogszabályban - a szociális igazgatásró l és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény / a továbbiakban Szt. / szerinti - meghatározott közfeladata" 
megnevezése helyébe a következő szövegrész kerül: ,A költségvetési szerv közfeladata" 

2./ Az alapító okirat 12. pontja egy bekezdéssel, az alábbi szövegrésszel egészül ki: "Bentlakásos szociális 
intézményben nyújtott szakápolás (60/2003. (X.20.) ESZCSM rendelet" 

3./ Az alapító okirat 5. pontjában az intézmény által végzett tevékenységek kormányzati fun kciók szerinti 
osztályozásának megjelölése az alábbi szövegrésszel egészül ki: ,,101110 - Bentlakásos, nem kórházi ellátás, 
ápolás" 

4./ Az alapító okirat 5. pontjában az intézmény által végzett tevékenységek kormányzati funkciók szerinti 
osztályozásából az alábbi szövegrész törlésre kerül ,,873000 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása" 

5./ Az alapító okiratból az alábbi szövegrészek törlésre kerülnek: 

- ,Az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvéte léről és egyes 
törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvény 10. § (3) bekezdése alapján az intézmény jogelődje 
ali 

- "Jogállása: önálló jogi személy" 

- ,A feladatellátást szolgáló az intézmény használatában lévő vagyon : 

Helyrajzi szám Cím 
6423 Nyíregyháza, Vécsey köz 2. sz. 

11007/3 Nyíregyháza-Oros, Fő út 3. sz. 

2263/38/A/95 Nyíregyháza, Ungvár stny. 27. 
sz. 

5522 Nyíregyháza, Pacsirta u. 29-35. 

11070 Nyíregyháza-Oros, Rozsnyai u. 
8. 

16001/1 Nyíregyháza, Kollégium u. 58 ." 

- ,A vagyon felett rendelkező : Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése " 

- ,A vagyonnal való gazdálkodás során Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormá nyzata vagyonának 
meghatározásáról és a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló 48/2012. (XII.14.) 

önkormányzati rendelet szerint kell eljárni." 
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6./ A foglalkoztatotti jogviszony megjelölése kiegészül a 11 2013 . évi V. törvény" szövegrésszel. 

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

Nyíregyháza, 2015.01. "_" ,/' 
P.H. 

aláírás 



2. számú melléklet a 11/2015. (1 .29.) számú határozathoz 

Okirat száma : 

Alapító okirat 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 


Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Nyíregyházi Szociá lis Gondozási 
Központ alapító okiratát a következők szerint adom ki : 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

Ll. A költségvetési szerv 
1.1.1. megnevezése: Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ 

1.2. A költségvetési szerv 
1.2.1. székhelye : 4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 2. sz. 
1.2.2. telephelye(i) : 

telephely megnevezése telephely címe 
1 1. sz. Idősek Klubja 4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 2. 
2 2. sz. Idősek Klubja 4400 Nyíregyháza - Oros, Fő út 3. 
3 3. sz. Idősek klubja 4400 Nyíregyháza, Csaló köz 11. - 13. 
4 6. sz. Idősek klubja 4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 31. 

5 7. sz. Idősek klubja 4400 Nyíregyháza, Dália út 1. 

6 9. sz. Idősek klubja 4400 Nyíregyháza, Család u. 11. 

7 Nyírszőlősi Idősek Klubja 4400 Nyíregyháza, Kollégium u. 58. 

8 3. sz. Házigondozói körzet 4400 Nyíregyháza, Ungvár stny. 27., 

9 4. sz. Házigondozói körzet 4400 Nyíregyháza, Vécsey út 15. 

10 
5. sz. és 7. sz. Házigondozói körzet és 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

Nyíregyháza, Szent I. út 63. 

11 1. sz., 2. sz. és 6. sz. Házigondozói körzet Nyíregyháza, Őz u. 14-16. 

12 
Értelmi Fogyatékos Személyek Nappali 
Intézménye 

Nyíregyháza, Tiszavasvári u. 41. 

13 Családias Elhelyezést Nyújtó Idősek Otthona 4400 Nyíregyháza, Pacsirta u. 29-35. 

14 
Családias Elhelyezést Nyújtó Idősek Otthona 4400 Nyíregyháza-Oros, Rozsnyai u. 8. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításá nak dátuma : 2013.01.01. 
2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakításá ra, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése : Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 
2.2.2. székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. 
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2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

megnevezése székhelye 

Szociális Gondozási Központ 4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 2. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének 
3.1.1. megnevezése: Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 
3.1.2. székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. 

3.2. Az irányítási hatáskörök korlátja : Az irányítási jog gyakorlása során Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
Közgyűlése egyetértési joggal rendelkezik a költségvetési szerv átalakítása, megszüntetése, alapító 
okiratának módosítása tárgyában. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata : 

- Szociális étkeztetés I Szt. 62. § I 
Feladata gondoskodni azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről, 
akik azt önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem 
képesek biztosítani. 

- Házi segítségnyújtás I Szt. 63. § I 
Feladata gondoskodni azokról a személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátásá ra saját erőből nem 
képesek és róluk nem gondoskodnak, valamint azokról, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel 
kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek. 

- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás I Szt. 65. § I 
Feladata a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, segélyhívó 
készülék megfelelő használatára képes időskorú, vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek 
részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása. 

- Közösségi ellátások I Szt. 651A. § I 
A pszichiátriai és szenvedélybetegek lakókörnyezetben történő gondozása, gyógyulásuk és 
rehabilitációjuk elősegítése . 

- Támogató szolgálat I Szt. 651C. § I 
A fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása . 

- Nappali ellátás biztosítása I Szt. 651F. § (1) bekezdés a) pont I 
Feladata a 18. életévüket betöltött, egészségi állapotuk, vagy idős koruk miatt szociális és mentális 
támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére lehetőséget biztosítani a 
napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiénia i szükségleteik 

kielégítésére, valamint igény szerint megszervezni az ellátottak napközbeni étkeztetését. 



- Nappali ellátás / Szt. 65/F. § (1) bekezdés b) pontja / 


A tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai 


betegek napközbeni ellátása, alapvető higiénia i szükségleteinek kielégítése, igény szerint napközbeni 


étkeztetése. 


- Nappali ellátás / Szt. 65/F. § (1) bekezdés c) pontja / 

A harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de 


felügyeletre szoruló fogyatékos illetve autista személyek napközbeni ellátása, alapvető higiéniai 


szükségleteinek kielégítése, igény szerint napközbeni étkeztetése . 


- Ápolást-gondozást nyújtó (idősek otthona) intézményi ellátás / Szt. 68. § / 

Az idősek otthona a nyugdíjkorhatárt betöltött, illetve 18. életévet betöltött, de betegsége miatt 


önmagáról gondoskodni nem képes személyeknek az ápolását, gondozását végzik, akiknek egészségi 


állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel. 


- Szociális foglalkoztatás / Szt. 99/B.§ / 

Az intézményi jogviszonyban álló személyek intézményen belüli foglalkoztatása, az egyéni gondozási, 

fejlesztési, illetve rehabilitációs tervben foglaltak szerint, az ellátott meglévő képességeire építve, 

korának, fizikai és mentális állapotának megfelelően munka-rehabilitáció vagy fejlesztő-felkészítő 


foglalkoztatás keretében . 


- Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés 

- Bentlakásos szociális intézményben nyújtott szakápolás (60/2003. (X.20.) ESZCSM rendelet) 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása : 

szakágazat száma szakágazat megnevezése 

881000 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzat i funkció szerinti megjelölése: 

kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 

2 101110 Bentlakásos, nem kórházi ellátás, ápolás 

3 101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása 

4 101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása 

5 
101144 Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: 

alacsonyküszöbű ellátás) 

6 101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 

7 101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére 

8 102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása 

9 102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása 

10 102050 Időskorúak társadalmi integrációját célzó programok 



11 107030 Szociális foglalkoztatás 
12 107051 Szociális étkeztetés 
13 107052 Házi segítségnyújtás 
14. 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe : Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási 
területe és Nyírpazony Község közigazgatási területe 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A 	 költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézményvezetőt a Nyírségi Többcélú 
Kistérségi Társulási Tanácsa nevezi ki pályázat útján, határozott időre a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. XXXIII . törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. 
törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő 

végrehajtásáról szóló 257/2000. (XI1.26.) Korm. rendelet alapján. Az egyéb munkáltatói jogokat a 
Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Elnöke gyakorolja. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya : 

foglalkoztatási jogviszony jogviszony t szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti jogviszony 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

2 megbízási jogviszony 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése : A költségvetési szerv jóváhagyott szervezeti 
és működési szabályzatában foglaltak szerint. 

Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel 
egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. február 26. napján kiadott 12/2014.(11.26.) számú határozattal 
jóváhagyott alapító okiratot visszavonom. 

Kelt : Nyíregyháza, 2015.01 ."___" 
( 	 vir,P.H. 	 ~ 

--~~----~-------------------------
alá írás 

) 
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