
 

Kivonat 
a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2016. december 05-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

123/2016. (XII.05.) KT. határozata 

 
A Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bocskaikerti Humánszolgáltató Központ 

alapító okiratát módosítja. 

A Bocskaikerti Humánszolgáltató Központ módosító okiratát jelen határozat 1. sz. melléklete, 

egységes szerkezetű alapító okiratát jelen határozat 2. sz. melléklete szerint fogadja el.  

A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a módosító okiratot és az egységes szerkezetben 

elfogadott alapító okiratot a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága részére 8 napon 

belül a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés céljából küldje meg. 

A képviselő-testület felszólítja továbbá a jegyzőt, és az intézményvezetőt, hogy a vonatkozó 

szabályzatokat, SZMSZ-t az alapító okiratban foglaltaknak és a jogszabályi változásoknak megfelelően 

haladéktalanul dolgozza át. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Baloghné Kiss Judit, Ráczné Hamerszki Judit 

 jegyző      intézményvezető 

 

 

 

1. sz. melléklet a  123/2016. ( XII.05.) KT sz. határozathoz 

Okirat száma:  91-4/2016. 

Módosító okirat 

A Bocskaikerti Humánszolgáltató Központ a Bocskaikert Községi Önkormányzat képviselő-testülete által 

2016. január 28. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-

a alapján – a  123/2016. (XII.05.) KT. sz. határozatra figyelemmel –a következők szerint módosítom: 

1. Az alapító okirat 4.1 pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 



4.1. A költségvetési szerv közfeladata: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. év 

III. tv. (a továbbiakban: Szt.) 57. § (1) bekezdése alapján szociális alapszolgáltatási feladatok ellátása: 

étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás, falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, 

családsegítés, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (a 

továbbiakban: Gyvt.) 40. §. alapján gyermekjóléti alapellátásként gyermekjóléti szolgálat 

feladatainak ellátása, a 42. §. alapján bölcsődei ellátás, azon belül a 43/A. §. alapján mini bölcsődei 

feladatok ellátása, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv. 40-41. §. alapján család és nővédelmi 

egészségügyi gondozás, védőnői feladatok ellátása. 

 

2. Az alapító okirat 4.3. pontja helyébe a következő 4.3. és 4.4. pont lép: 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  

Szociális alapszolgáltatások:  

Idősek nappali ellátása: a saját otthonukban elő, önmagukról való gondoskodásra részben képes 

személyek intézményi napközbeni ellátása.   

Szociális étkeztetés: az önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel 

étkezés biztosítására nem képes személyeknek nyújtott napi egyszeri meleg étkeztetés biztosítása. 

Házi segítségnyújtás: legfeljebb napi 4 órás gondozási igényű személy részére nyújtott gondozás, 

ápolás, higiéniás körülmények megtartásában való közreműködés, vészhelyzetek kialakulásának 

megelőzése.  

Tanyagondnoki szolgáltatás: külterületi lakott helyek intézményhiányából eredő hátrányainak 

enyhítése, köz- és alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása.  

Család és gyermekjóléti szolgálat feladatai: A Gyvt-ben meghatározott gyermekjóléti szolgáltatás 

és az Szt. szerinti családsegítés ellátása.  

Bölcsődei ellátás: A 2 mini bölcsődébe felvett – ha jogszabály kivételt nem tesz – a 3 éven aluli 

gyermekek jogszabály szerinti nappali ellátása.  

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás: A gyermekvállalás optimális körülményeinek 

elősegítése céljából a családtervezési ismeretek és a fogamzásgátló módszerek megismertetésével, 

valamint a nők fokozott védelméhez szükséges összetett megelőzési tevékenysége, 

egészségvédelme, az anya és a 0-3 éves gyermek védőnői gondozása. 

 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 074031  Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 

2 102031 Idősek nappali ellátása 

3 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása 

4 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében   

5 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások 

6 107051 Szociális étkeztetés 

7 107052 Házi segítségnyújtás 

8 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 



 

3. Az alapító okirat 4.4. pontja 4.5. pontra módosul.  

 

Jelen módosító okiratot 2017. január 1-től kell alkalmazni. 

Bocskaikert, 2016. december hó 5. nap 

P.H. 

Szőllős Sándor 

Bocskaikert Községi Önkormányzat  

Polgármestere 
 

 

 

2. sz. melléklet a 123/2016. (XII.05. ) KT sz. határozathoz 

 

Okirat száma: 91-5/2016. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Bocskaikerti Humánszolgáltató 

Központalapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezés: Bocskaikerti Humánszolgáltató Központ 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 4241 Bocskaikert, Debreceni ú t85.  

1.2.2. telephelye(i): 



 telephely megnevezése telephely címe 

1  4241 Bocskaikert, Vincellér út 20. sz. 
 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2007. november 15.  

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Bocskaikert Községi Önkormányzat 

2.2.2. székhelye: 4241 Bocskaikert, Poroszlay út 20. sz. 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 Alapszolgáltatási Központ 4241 Bocskaikert, Vincellér utca 20. sz.  

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 4241 Bocskaikert, Poroszlay út 20. sz. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Bocskaikert Községi Önkormányzat 

3.2.2. székhelye: 4241 Bocskaikert, Poroszlay út 20. sz. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. év 
III. tv. (a továbbiakban: Szt.) 57. § (1) bekezdése alapján szociális alapszolgáltatási feladatok 
ellátása: étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás, falugondnoki és tanyagondnoki 
szolgáltatás, családsegítés, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. tv. (a továbbiakban: Gyvt.) 40. §. alapján gyermekjóléti alapellátásként gyermekjóléti 
szolgálat feladatainak ellátása, a 42. §. alapján bölcsődei ellátás, azon belül a 43/A. §. alapján mini 
bölcsődei feladatok ellátása, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv. 40-41. §. alapján család 
és nővédelmi egészségügyi gondozás, védőnői feladatok ellátása. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 889900 Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 



4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  

         Szociális alapszolgáltatások:  

Idősek nappali ellátása: a saját otthonukban elő, önmagukról való gondoskodásra részben képes 

személyek intézményi napközbeni ellátása.   

Szociális étkeztetés: az önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel 

étkezés biztosítására nem képes személyeknek nyújtott napi egyszeri meleg étkeztetés biztosítása. 

Házi segítségnyújtás: legfeljebb napi 4 órás gondozási igényű személy részére nyújtott gondozás, 

ápolás, higiéniás körülmények megtartásában való közreműködés, vészhelyzetek kialakulásának 

megelőzése.  

Tanyagondnoki szolgáltatás: külterületi lakott helyek intézményhiányából eredő hátrányainak 

enyhítése, köz- és alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása.  

Család és gyermekjóléti szolgálat feladatai: A Gyvt-ben meghatározott gyermekjóléti szolgáltatás 

és az Szt. szerinti családsegítés ellátása.  

Bölcsődei ellátás: A 2 mini bölcsődébe felvett – ha jogszabály kivételt nem tesz – a 3 éven aluli 

gyermekek jogszabály szerinti nappali ellátása.  

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás: A gyermekvállalás optimális körülményeinek 

elősegítése céljából a családtervezési ismeretek és a fogamzásgátló módszerek megismertetésével, 

valamint a nők fokozott védelméhez szükséges összetett megelőzési tevékenysége, 

egészségvédelme, az anya és a 0-3 éves gyermek védőnői gondozása. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 

2 102031 Idősek nappali ellátása 

3 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása 

4 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében   

5 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások 

6 107051 Szociális étkeztetés 

7 107052 Házi segítségnyújtás 

8 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Bocskaikert közigazgatási területe 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézményt – a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján 
határozott (5 év) időre pályázat alapján megbízott magasabb vezetői beosztású intézményvezető 
vezeti. Az intézményvezető felett a kinevezési, vezetői megbízási, felmentési és fegyelmi jogkört 
Bocskaikert Községi Önkormányzat képviselő-testülete gyakorolja. Az egyéb munkáltatói jogkör 
gyakorlója a polgármester. 



5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti jogviszony 1992. évi XXXIII. törvény 

2 munkaviszony 2012. I. törvény 

3 megbízási jogviszony 2013. évi V. törvény 

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel 

egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. február 24. napján kelt alapító okiratot visszavonom. 

Bocskaikert, 2016. december hó 05. nap 

 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet  

5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Bocskaikerti 

Humánszolgáltató Központ 2016. ……………………………….. napján kelt, ……………………………………………………… 

napjától alkalmazandó 91-4/2016. okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti 

tartalmának. 

 

Kelt:  

                                                                 P.H. 

Magyar Államkincstár 

 

 

 

 
 

Bocskaikert, 2016. december 8. 

 

A kivonat hiteléül:  

 

________________________ 

Gonda Lajosné  

jegyzőkönyvvezető 



 


