
NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 
KÖZGYŰLÉSÉNEK 

34/2017. (II. 23.) számú 

határozata 

a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ telephely - változtatásához szükséges döntés 

meghozataláról 

A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta, és 

1./ Hozzájárul, hogya Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ az 1., 2., 6., és 7. számú házi gondozói 

körzeteit, továbbá a támogató szolgáltatást 2017.04 .01-től a 4400 Nyíregyháza, Városmajor utca 2. 

szám alatt működteti. 

2./ A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ (PIR: 802453) módosító okiratát az 1. számú melléklet 

szerint jóváhagyja. 

3./ A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ (PIR: 802453) alapító okiratát a 2. számú melléklet szerint 

jóváhagyja. 

4./ Az intézmény működéséhez szükséges vagyonelemeket biztosítja . 

Ferenc 
polgármester 

Erről értesülnek: 
1./ A Közgyűlés tagjai 

k.m.f . 

• 

Dr. Szemán Sándor 
címzetes főjegyző 

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



l. sz. melléklet a Közgyűlés 34/2017. (11.23 .) számú határozatához 

Okirat száma: SZOC/2744-2/2017 

Módosító okirat 

A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 
által 2016.02.29. napján kiadott, SZOC/1576-3/2016 számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 8/ A. §-a alapján - a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 
8/2017. (11.17.) határozatára figyelemmel- a következők szerint módosítom: 

1. Az alapító okirat 1.2.2. 11 sorszámú so ra , és az abba n szereplő "l. sz., 2. sz. és 6. sz. Házigondozói 
körzet 4400 Nyíregyháza, Őz utca 14-16." szövegrész elhagyásra kerül. 

2. Az alapító okirat 1.2.2. 10 sorszámú sorában az "és 7. sz." szövegrész elhagyásra kerül. 

3. Az alapító okirat 1.2.2. pontjában foglalt táblázat a ll. sorban a következő szövegrésszel egészül ki " 
Városmajor úti telephely 4400 Nyíregyháza, Városmajor utca 2." . 

4. Az alapító okirat 2.2. pontja elhagyásra kerül a további szerkezeti egységek számozásának 
értelemszerű megváltozásával. 

5. Az alapító okirat 6. pontja elhagyásra kerül. 

6. Az alapító okirat 5.1. pontjában a "Az intézményvezetőt a Nyírségi Többcélú Kístérségi Társulási 
Tanácsa nevezi ki pályázat útján, határozott időre a köza lkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXX III. 
törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXX III. törvénynek a szociális, valamint a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XI1.26.) 
Korm. rend elet alapján. Az egyéb munkáltatói jogokat a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 
Társulási Tanácsa Elnöke gyakorolja. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetértési joggal 
rendelkezik a költségvetési szerv vezetőjének megbízása, megbízás visszavonása tekintetében." 
szövegrész helyébe a " A költségvetési szerv vezetőjét a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 
Társulási Tanácsa bízza meg, illetve a megbízást visszavonja. Az egyéb munkáltatói jogokat a 
Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának Elnöke gyakorolja. A költségvetési szerv 
vezetőjének megbízása legfeljebb öt évig terjedő határozott időre szól. A költségvetési szerv 
vezetője közalkalmazotti jogviszonyban kerűl megbízásra. A költségvetési szerv vezetőjének 

megbízását a vonatkozó jogszabályok szerint lefolytatott pályázati eljárás előzi meg. A költségvetési 
szerv vezetőjének megbízása, és a megbízás visszavonása tekintetében Nyíregyháza Megyei Jogú 
Város Közgyűlése egyetértési joggal rendelkezik. " szövegrész lép. 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nYilV(i.~\~~~\egYZéS napjától kell alkalmazni. 
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Okira t száma: SZOCj2744-3j20 17 

Alapító okirat 
módos ításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az á llamháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8 j A. §-a a la pján a Nyíregyházi 
Szociális Gondozási Közpon t a lapító okiratát a következők szerint adom ki : 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ 

1.2. A költségvetési szerv 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

11 
12 

13 

14 

1.2.1. székhelye: 4400 Nyíregyháza. Vécsey köz 2. 

1.2.2. telephelye(i): 

telephelv megnevezése telep hely címe 
1. sz. Idősek Klu bja 4400 Nyíregyháza. VécseI' köz 2. 
2. sz. Idősek Klubja 4400 Nyíregyháza, Fő út 3. 
3. sz. Idősek klubja 4400 Nyíregyháza, Csaló köz 11. - 13. 
6. sz. Idősek klubja 4400 Nyíregyháza, Vé csey köz 31. 
7. sz. Idősek klubja 4400 Nyíregyháza, Dália út 1. 
9. sz. Idősek klubja 4400 Nyíregyháza, Család utca 11. 
Nyírszőlős i I dősek Klubja 4400 Nyíregyháza, Kollégium utca 58. 
3. sz. Házigondozói körzet 4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány. 27. 
4. sz. Házigondozói körzet 4400 Nyíregyháza, Vécseyút 15. 
5. sz. Házigo ndozói körzet és 4400 Nyíregyháza, Szent István lit 63. 
je l zőrendszeres házi segítségnyújtás 
Városmajo r úti telephe ly 4400 Nyíregyháza, Városmajor utca 2. 
Érte lmi Fogyatékos Személyek Nappali 4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári utca 41. 
Intézménye 
Családias Elhelyezést Nyújtó I dősek 4400 Nyíregyh áza, Pacsir ta utca 29-35. 
Otthona 
Család ias Elhelyezést Nyújtó I dősek 44·00 Nyíregyháza, Rozsnyai utca 8. 
Otthona 

2. A költségvetés i szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségve tési sze rvalapításának dátuma : 2013.01.01. 

2.2. A kö ltségvetési szerv jogeló (Ö ls~gvetes i szen/ene { . d I I . . I 

megnevezése székhelye 

1 Szociális Gond ozási Központ 4400 Ny íregy háza, VécseI' köz 2. 



3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Nyírségi Többcélú Kistérségi Társu lás Társulási Tanácsa 

3.1.2. székhelye:4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Nyírségi Többcélú Kistérségi Társu lás 

3.2.2. székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth té r l . 

4, A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata : 

- Szociális étkeztetés / Szt. 62. § / 
Feladata gondoskodni azoknak a szociá li san rászoru ltaknak a lega lább napi egyszeri meleg 
étkezéséről, akik azt önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartott jaik részére tartósan vagy 
átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. 

- Házi segítségnyújtás / Szt. 63 . § / 
Feladata gondoskodni azokról a személyekrő l, akik otthonukban önmaguk ellátására saját 
erőből nem képesek és róluk nem gondoskod nak, valamint azokról, akik állapotukból 
adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de 
egyébként önmaguk ellátására képesek. 

- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás / Szt. 65. § / 
Feladata a saját otthonukban é l ő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászo ruló, 
segélyhívó készülék megfelelő hasz nálatára képes i dőskorú, vagy fogyatékos személyek. 
ill etve pszichiátri ai betegek részére az önálló életvitel fennta rtása me ll ett felmerü l ő 

kríz ishelyzetek elhárítása. 

- Közösségi ellátások / Szt. 65/ A. § / 
A pszichiátriai és szenvedélybetegek lakó környezetben történő gondozása, gyógyu lásuk és 
rehab ilitációjuk e l ősegítése. 

- Támogató szolgá lat / Szt. 65/C. § / 
A fogyatékos személyek lakókörnyezet ben történ ő ell átása. 

- Nappal i ellátás biztosítása / Szt. 65/F. § (1) bekezdés a) ponl / 
Feladata a 18. életévüket betöltött, egészségi állapotuk, vagy idős koruk miatt szociá lis és 
mentá li s támogatás ra szoru ló, önmaguk ellátására részben képes sze mélye k részére 
lehetőséget biztosítani a napközben i tarlózkod<Ísra, társas kapcsolatokra, valamint az 
alapvető higié niai szükségleteik kielégítésére, valamint igény szerint megszervezn i az 
elJátottak napközbeni étkeztetését. 

- Nappali ellátás / Szt. 65/F. § (1) be kezdés b) pontja / 
A tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőb e teg-gyógyintézeti keze lést nem igénylő 

pszichiátriai betegek napközbeni ellátása, a l apvető higién iai szükségleteinek kie légítése, 
igény szet-i nt napközbeni étkeztetése. 

- Nappa li ellátás / Szt. 65/F. § (1) bekezdés c) pontja / 
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4.2. 

1 

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 1 Szt. 68. § 1 
Az idősek otthona a nyugdíjkorhatárt betöltött, illetve 18. é letévet betöltött, de betegsége 
miatt önmagáról gondoskodni nem képes személyeknek az ápolását, gondozását végzik, 
akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel. 

- Szociá lis Foglalkoztatás / Szt. 99/B.§ / 
Az intézményi jogviszonyban álló személyek intézményen belüli foglalkoztatása, az egyéni 
gondozási, fejlesztési. ill etve rehabilitációs te rvben foglaltak sze rint, az ellátott meglévő 
képességeire építve, korának, fizikai és mentális állapotának megfele l ően munka
rehab ilitáció vagy fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében . 

- Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés 

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

A k I . f " k ö tseovetesi szerv otevé enyseaene k ' lI I ' k' a amlaztartasi sza agazati b l' esoro asa: 

szakágazat száma szakágazat megnevezése 

881000 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül 

4.3. A költségvetési szervalaptevékenysége: Szociális étkeztetés, Házi segítségnyújtás, 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, Közösségi ellátások, Támogató szolgálat, Nappali 
ellátás biz tosítása, Nappali ellátás, Ápolást-gondozást nyújtó (id ősek otthona) intézményi 
ellátás, Szociális foglalk oztatás, Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés, Bentlakásos szociális 
intézményben nyújtott szakápolás, Az intézmény közfeladatait a jogszabályokban és belső 
szabályzatokban, valamint a szakmai dokumentumokban részletezettek sze rint 
alaptevékenységként látja el. 

4.4. I I . ' k A <ö tsegvetesi szerva apteve enysegéne kk ormanyzati f k ' I ' un cia szerinti megje ölese: 
kormányzati korm ányzati funk ció megnevezése 
funkciószám 

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 Szenvec1élybetegek közösségi ala pellátása (kivéve: alacsonykiiszöbű 

ellátás) 
6 101221 Fo~yatékossaooal élők nappali ellátása 
7 101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személy,ek részé re 
8 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 
9 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása 

10 102031 Id ősek nappali ellátása 
11 102032 Demens betegek nappali ellátása 
12 102050 Időskorúak társadalmi intearacióját célzó programok 
13 107030 Szociális fo glalkoztatás 
14 107051 Szociális é tkeztetés 
15 107052 Házi segítségnyújtás 
16 107053 je lző rendszeres házi seaítségnyújtás 

4.5. A költségve tési szerv illetékessége, miiködési területe: 
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Nyíregyháza Megyei Jogú Vá ros közigazgatási területe és Nyírpazony Község közigazgatás i 
területe. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségve tés i szerv vezetőjét a 
Nyírségi Többcélú Kistérs égi Társul ás Társu lási Tanácsa bízza meg. illetve a megbízást 
visszavon ja. Az egyéb munkáltatói jogokat a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 
Társulási Tanácsának Elnöke gyakorolja. A költségvetési szerv vezetőjének megbízása 
legfeljebb öt évig terjedő határozott idő re szó l. A költségvetési szerv vezetője 

közalkalmazotti jogviszonyban kerül megbízásra. A költségvetési szerv vezetőjén ek 

megbízását a vona tkozó jogszabályok szerint lefolytatott pályázati eljárás e l őzi meg. A 
költségvetési szerv vezetőjén ek megbízása, és a megbízás visszavonása tekintetében 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyű l ése egyetértési joggal rendelkezik 

52 . . A k I . ' 1 lk I á b ' II' ' I k ö tseavetesi szervne a a maz s an a o szemeJye : Jogviszonya: 
foglalkoztatási jogviszony jogviszony t szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti jogviszony 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 
2 m egbízási jogviszony 2013. évi V. tö rvény a Polgári Törvénykönyvről 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okit'at 
m6dosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a 
Nyí regyházi Szociális Gondozási Központ 2017.02.17. napján kelt • 

.l01'j "~L~~ c __ , 6: napjától alka lmazandó 520C/2744 ' 2/2017 okiratszámú 
módosító okirattal végrehajtott módosítása sze rin ti tartalmának 

Kelt: Nyíregyháza, -"c> I'! ,,_~., c-,_ • ~ 
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