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2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 

39/2011. (V.11.) KT. sz. határozata 

 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

 

A költségvetési szerv 

 Neve: Bocskaikerti Humánszolgáltató Központ 

Székhelye: 4241 Bocskaikert, Debreceni u. 85. 

Telephelye: 4241 Bocskaikert, Vincellér u. 20. 

Létrehozásáról rendelkező határozat: 90/2007. (VIII.28.) 

Közvetlen jogelődjének neve: Alapszolgáltatási Központ 

Székhelye: 4241 Bocskaikert, Vincellér u. 20. 

 

Jogszabályban meghatározott közfeladata: Személyes gondoskodást nyújtó 

szociális és gyermekjóléti alapellátás 

Szakágazati besorolás: 889900 Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás 

bentlakás nélkül  

Működési területe: Bocskaikert község közigazgatási területe 

Irányító és Fenntartó szerv neve: Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-

testülete  

Székhelye: 4241 Bocskaikert, Poroszlay u. 20. 



Gazdálkodási jogkör: önállóan működő költségvetési szerv, pénzügyi-gazdasági 

feladatait a Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. 

Alaptevékenységei: 

        

2010. január 1-től  

1. Védőnői feladat: 

86904 Betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás 

869041  Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 

869042  Ifjúság-egészségügyi gondozás 

869043  Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás 

869044  Nem fertőző megbetegedések megelőzése 

869049  Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás1. i 

8810   Idősek, fogyatékossággal élők szociális ellátása bentlakás nélkül  

 

 

2. Idősek nappali ellátása 

 

88101 Idősek, fogyatékossággal élők szociális ellátása nappali intézményben 

881011  Idősek nappali ellátása  

881012  Demens betegek nappali ellátása 

 

 

 

3. Gyermekjóléti szolgálat 

 

8892   Egyéb gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátások  



889201  Gyermekjóléti szolgáltatás 

 

4, 5., 6., 7.,8., (szociális szakfeladat) 

 

88992 Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül  

889921  Szociális étkeztetés 

889922  Házi segítségnyújtás 

889923  Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  

889924  Családsegítés 

889928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 

880000  Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása 

881000  Idősek, fogyatékosok bentlakás nélküli szociális ellátásának  

  komplex támogatása 

 

88109 Idősek, fogyatékossággal élők egyéb szociális ellátása bentlakás nélkül 

881090  Idősek, fogyatékossággal élők egyéb szociális ellátása bentlakás 

nélkül 

 

89011 Esélyegyenlőség elősegítését és az egyenlő bánásmód megvalósulását 

célzó tevékenységek és programok 

890111  Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek 

  és programok 

890112  Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenységek 

és programok 

890113  Nemek társadalmi egyenlőségének megvalósítását célzó 

tevékenységek és programok 

890114  A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét

  javító programok   

890115  Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű 

gyermekek, fiatalok részére 



890116  Romák társadalmi integrációját elősegítő egyéb tevékenységek, 

programok 

 

89012 Fogyatékosságügy 

890121  Fizikai és információs akadálymentesítést segítő 

programok, támogatások 

890122  Fogyatékossággal élők esélyegyenlőségének előmozdításával 

kapcsolatos egyéb tevékenység 

890123  Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját segítő programok, 

támogatások 

890124  Fogyatékosságal élők életminőségének javítását célzó programok és 

támogatások 

890125  Komplex rehabilitációs programok fejlesztése, támogatása 

8902   Generációs feladatok  

89021 Gyermek- és ifjúsági ügyek 

890211  A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szolgáltatások 

fejlesztése, működtetése 

890212  A gyermeki jogok érvényre juttatásával összefüggő feladatok 

890213  Ifjúságszakmai fejlesztési feladatok 

890214  A fiatalok társadalmi részvételét segítő programok, támogatások 

890215  A gyermekek és fiatalok környezet- és egészségtudatos 

gondolkodásának fejlesztését segítő programok 

890221  Az időskorúak társadalmi integrációját, az aktív és méltó időskor 

megteremtését célzó programok 

890411  Hátrányos helyzetű kistérségek speciális komplex felzárkóztató 

programjai 

890422  Adománygyűjtés és -közvetítés 

932918  Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás 

949900  M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 



869060  Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenőrzés 

tanácsadás 

 

 

Feladatellátást szolgáló vagyon: az intézmény által használt vagyon és a vagyon feletti 

rendelkezési jogra vonatkozóan a 15/2004. (XII.1.) KT. sz. rendelet az irányadó. 

 

Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: A Bocskaikerti Humánszolgáltató 

Központ vezetője az intézményvezető, akit Bocskaikert Község Önkormányzat 

Képviselő-testület nevez ki 5 évre – pályázat útján a 1992. évi XXXIII. törvény  23.§ 

(2)-ben foglaltak alapján. 

 

Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony (ok) megjelölése: 

Foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet közalkalmazott, melyekre a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes 

foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka 

Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb 

foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. 

IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó. 

 
 

 

--------------------------------------------------- 

polgármester 

 

Záradék: A Bocskaikerti Humánszolgáltató Központ Alapító okiratának módosítását és 

egységes szerkezetbe foglalását Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete 39/2011. (V.11.) KT. sz. határozattal módosított 45/2009. (V.20.) KT. sz. 

határozatát 2011. 07. 01. hatállyal hagyta jóvá. 

 

                        

………………………………………… 

       jegyző 



 

Bocskaikert, 2011. május 24. 

 

A kivonat hiteléül: 

 

 

     

Gonda Lajosné 

jegyzőkönyvvezető 

 


