
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 
KÖZGYŰLÉSÉNEK 

150/2021. (IX. 30.) számú 

határozata 

a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ Alapító Okiratának 
és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról, 

valamint a Huszártér 2/a. telephely használatára vonatkozó haszonkölcsön szerződés elfogadásáról 

A Közgyűlés 

1./ a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának módosító okiratát az 1. számú 
melléklet, alapító okiratát a 2. számú melléklet szerint jóváhagyja . 

2./ A Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ (4400 Nyíregyháza, Körte u. 41/A.) Szervezeti és 

Működési Szabályzatát jóváhagyja. 

Felhatalmazza a Szervezeti és Működési Szabályzat záradékolására Nyíregyháza Megyei Jogú Város 

Polgármesterét. 

3./ Felhatalmazza Dr. Kovács Ferenc polgármestert a határozat mellékletét képező haszonkölcsön 

szerződés aláírására . 

jf 
Dr. Kovács erenc 
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 



1. számú melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 150/2021. (IX.30.) 
számú határozatához 

Okirat száma: SZOC/4315-3/2021 

Módosító okirat 

A Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése által 2019. 

február 25. napján kiadott, SZOC/871-3/2019 számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. 

évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 150/2021. (IX.30.) 

számú határozatára figyelemmel -a következők szerint módosítom: 

1. Az alapító okirat 1.2.2. pontjában, a telephelyek megjelölését tartalmazó táblázat helyébe az alábbi 
táblázat kerül: 

telephely megnevezése telephely címe 

1 4400 Nyíregyháza, Május 1. tér 10/A. 

2 4400 Nyíregyháza, Vécsey utca 17. 

3 4400 Nyíregyháza, Huszár tér 2/A. 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjátó l kell alkalmazni. 

Kelt: Nyíregyháza, időbélyegző szerint 

polgármester 



2. számú melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 150/2021. (IX.30.) számú 

határozatához 

Okirat száma: SZOC/4315-4/2021 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Nyíregyházi Család- és 

Gyermekjóléti Központ alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ 

1.2. A költségvetési szerv 

1 

2 

3 

1.2.1. székhelye: 4400 Nyíregyháza, Körte utca 41/A. 

1.2.2. telephelye(i): 

telephely megnevezése telephely címe 

4400 Nyíregyháza, Május 1. tér 10/A. 

4400 Nyíregyháza, Vécsey utca 17. 

4400 Nyíregyháza, Huszár tér 2/ A. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1 . A költségvetési szerv alapításának dátuma : 1993.02.01 

2.2. A költsésvetési szerv joselőd költsésvetési szervének 



megnevezése székhelye 

1 Nyíregyházi Gyermekek Átmeneti Otthona 
4400 Nyíregyháza - Nyírsző l ős, Kollégium 

utca 54. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1 .1. megnevezése : Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 

3.1.2. székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. 

3.2. A kö ltségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése : Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 

3.2.2. székhelye : 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: 
családsegítés (Szt. 64.§) 

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés prob lémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre 

szoru ló személyek, családok számára az ilyen he lyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet 

megszüntetése, va lamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgá ltatás. 

gyermekjóléti szolgáltatás (a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény /továbbiakban Gyvt./ 39. - 40/A. §) 

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociá lis szolgá ltatás, 

ame ly a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgá lja a gyermek testi és lelki 

egészségének, családban történő neve lkedésének e l ősegítését, a gyermek veszé lyeztetettségének 

megelőzését, a kialaku lt veszélyeztetteség megszüntetését, ill etve a családjából kieme lt gyermek 

vissza helyezését. 

család- és gyermekjóléti szolgálat (Gyvt. 40. §(1)) 

Gyermekjóléti szolgáltatás a családsegítéssel egy szolgáltató - a család - és gyermekjó lét i szo lgá lat (a 

továbbiakban : gyermekjó léti szolgálat) - keretében működtethető . A gyermekjó léti szolgá lat ellátja a 

39. §és a (2) bekezdés szerint i gyermekjóléti szolgá ltatási feladatokat, valam int a csa ládsegítés Szt. 64. 

§ (4) bekezdés szerinti feladata it. 

család- és syermekjóléti központ 



Család- és gyermekjóléti központnak (továbbiakban : gyermekjó léti központ) az a járásszékhely 

településen működő gyermekjóléti szolgálat m i nősü l, amely öná lló intézményként, ill etve szervezeti és 

szakmai szempontból önálló intézményként működi k . 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 889900 M .n.s. egyéb szociá lis ellátás bentlakás nélkül 

4.3. A kö ltségvetési szerv alaptevékenysége : családsegítés, gyermekjólét i szolgáltatás, Család-és 

gyermekjóléti szolgálat, Család- és gyermekjóléti központ. Az intézmény közfeladatait a 

jogszabályokban és belső szabályzatokban, valamint a szakmai dokumentumokban részletezettek 

szerint alaptevékenységében látja el. 

A fenntartó ellátási szerződés keretében Nyírpazony Nagyközség Ön kormányzatától (4531 

Nyírpazony, Arany János utca 14.), továbbá Nyírtura Község Önkormányzatától (4532 Nyírtura, 

Arany János utca 14.), Sényő Község Önkormányzatától (4533 Sényő, Kossuth utca 69.), 

Nagycserkesz Község Önkormányzatától (4445 Nagycserkesz, Petőfi utca 10.), Kálmánháza Község 
Önkormányzatától (4434 Kálmánháza, Nyíregyházi út 71 .) átválla lta ezen ön kormányzatok 

közigazgatási területére kiterjedő ellátási terü leten a család- és gyermekjóléti szo lgáltatás 

biztosítását. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése : 

kormányzati funkciószám kormányzat i funkció megnevezése 

1 013350 
Az önkormányzati vagyonna l való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok 

2 104042 család- és gyermekjóléti szolgáltatások 

3 104043 család- és gyermekjóléti központ 

4.5. A kö ltségvetési szerv illetékessége, működési terü lete : 

A Család- és gyermekjó lét i szolgálat működés i területe kiterjed Nyíregyháza Megyei Jogú Város, 

továbbá ellátási szerződés keretében Nyírpazony Nagyközség, Nyírtura, Sényő, Nagycserkesz és 
Kálmánháza Községek közigazgatási területére . 

A Család- és gyermekjóléti központ működési területe kiterjed a nyíregyházi járás te lepü léseinek 

közigazgatási területére: Nyíregyháza, Apagy, Kálmánháza, Kótaj, Nagycserkesz, Napkor, 
Nyírpazony, Nyírtelek, Nyírtura, Rakamaz, Sényő, Szabolcs, Tímár, Tiszanagyfa lu, Újfehértó. 



S. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét a Nyíregyháza 

Megyei Jogú Város Közgyűlése bízza meg, illetve a megbízást visszavonja . Az egyéb munkáltatói 

jogokat a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Po lgármestere gyakorolja . A kö ltségvetési szerv 

vezetőjének megbízása legfeljebb öt évig terjedő határozott időre szól. A költségvetési szerv 
vezetője közalkalmazotti jogviszonyban kerül megbízásra . A költségvetési szerv vezetőjének 

megbízását a vonatkozó jogszabályok szerint lefolytatott pályázati eljárás előzi meg. 

5.2 . A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti jogviszony 1992. évi XXXII I. törvény a közalka lmazottakjogállsáról 

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




