
Tornyospálca Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

23/2011. (II.15.)Ökt. számú 
határozata 

 
Szociális Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának módosításáról. 

 
 
A Képviselő-testület: 
 
 
 
1. A Szociális Alapszolgáltatási Központ alapító okiratának elfogadásáról szóló 219/2010.(VII.22.) Ökt. számú 

határozat mellékletét képező alapító okiratot az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. § (1) 
bekezdése szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbiak szerint módosítja: 

 
Az alapító okirat 5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„5. A költségvetési szerv alaptevékenysége 
(szakfeladat rend szerint, szakfeladat számmal és 
elnevezéssel) 

Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás 
nélkül szakágazat száma: 881000 

881011 Idősek nappali ellátása 

881012 Demens betegek nappali ellátása 

881013 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 

889921 Szociális étkeztetés 

889911 Pszichiátriai betegek 

 nappali ellátása 

889912 Szenvedélybetegek nappali ellátása” 

 
   Az alapító okirat 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„3. A költségvetési szerv létrehozásáról 
rendelkező jogszabályra (határozatra) való 
hivatkozás: 

A létrehozásra vonatkozó jogszabályok: 
- a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 

(a továbbiakban: Ötv.) 8. és 9. § (4) bekezdései, 

- az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 
88. § (2) bekezdése, 

- Pap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
10/1998.(VIII.12.) sz. határozata” 

 
  Az alapító okirat 7. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„7. A költségvetési szerv 
besorolása gazdálkodási 
jogkör szerint: 

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. 
rendelet 8/A. §-a alapján önállóan működő költségvetési szerv. 
 
A tevékenységét támogató pénzügyi-gazdasági feladatait Pap – Jéke 
Községek Körjegyzősége (mint önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv) látja el.” 

 
Az alapító okirat 8. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
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„8. A költségvetési szerv 
vezetőjének kinevezési, 
megbízási, választási rendje: 

Nyilvánosan meghirdetett pályázat alapján Pap Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete bízza meg, az erre vonatkozó jogszabályokban 
meghatározott időtartamra és feltételek szerint.” 

 
Az alapító okirat 9. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„9. A költségvetési szerv 
foglalkoztatottjaira 
vonatkozó foglalkoztatási 
jogviszony(ok) megjelölése:  

A foglalkoztatottak – fő szabályként – a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) hatálya alá tartozó, 
közalkalmazotti jogviszonyban álló közalkalmazottak. 
A közalkalmazottnak nem minősülő munkavállalók munkaviszonyára a 
Munka Törvénykönyve (Mt.), míg az egyéb foglakoztatási jogviszonyra 
(pl.: megbízási jogviszonyra) a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 
rendelkezéseit kell alkalmazni.” 

 
Az alapító okirat 10. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„10. A költségvetési szerv közvetlen jogelődjének megnevezése, székhelye: Nincs” 
 
 

 
Az alapító okirat 11. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„11. A költségvetési szerv  tevékenysége 
(szakfeladatrend szerint, szakfeladat 
számmal és megnevezéssel): 

Az alap és vállalkozási tevékenység szakfeladatának részletezését 
a költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzatában, 
illetve a Szakmai Programban kell rögzíteni.” 

 
Az alapító okirat 12. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„12. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége: Nincs” 
 
Az alapító okirat 13. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„13. A költségvetési szerv  
feladatának ellátását 
szolgáló vagyona: 

Pap belterület 577. hrsz-ú 1186 m2 területű, a  
valóságban Pap, Kossuth u. 104. szám alatt nyilvántartott ingatlan, valamint 
az intézmény vagyonleltárában szereplő gépek, berendezések és 
felszerelések.”   

 
Az alapító okirat 14. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„14. A költségvetési szerv 
közfeladatai ellátását szolgáló 
vagyon feletti rendelkezés 
(vagyonhasználat): 

Pap, Tornyospálca, Szabolcsveresmart, Anarcs, Gyulaháza, Jéke, 
Kisvárda, Lövőpetri, Mezőladány, Nyírlövő, Rétközberencs, 
Tiszakanyár, Újdombrád, Újkenéz Önkormányzatok Képviselő-
testületeinek mindenkori hatályos vagyonrendeletében foglaltak 
szerint, figyelemmel az Ötv. vonatkozó rendelkezéseire.” 

 
Az alapító okirat 15. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„15. Az intézmény típusa:  szociális” 
 
Az alapító okirat 16. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„16. Az intézmény telephelyeinek címe: 
 

Nincs” 
 

 
Az alapító okirat 17. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„17. Felvehető maximális létszám: 90 fő” 
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Az alapító okirat 18. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„18. 
 

A gazdálkodásra 
vonatkozó szabályok, a 
gazdálkodással 
összefüggő 
jogosítványok: 

A gazdálkodással összefüggő részletes szabályokat a költségvetési szerv 
Szervezeti és Működési Szabályzatában kell rögzíteni.  
A gazdálkodással összefüggő jogosítványok (kötelezettségvállalás, 
utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés, szakmai teljesítés igazolása) 
gyakorlásának szabályait, illetve módját és rendjét az Áht., valamint az 
államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 
(Ámr.), továbbá az ezek alapján kiadott – a költségvetési szervre vonatkozó 
– a költségvetési szerv által kiadott belső szabályzat tartalmazza.” 

 
2. Az 1. pontban rögzített módosítások az intézmény Alapító Okiratának elválaszthatatlan részét képezi. Az alapító 

okirat módosítással nem érintett részei továbbra is hatályban maradnak. 
 
3. Hatályát veszti alapító okirat 19. és 20. pontja. 

 
Felelős: Lukácsi Attila László polgármester           Határidő: azonnal 
 

 
 

1. számú melléklet a 23/2011. (II.15.)Ökt. számú határozathoz  
 
 

A L A P Í T Ó   O K I R A T  
 

A Pap, Tornyospálca, Szabolcsveresmart, Anarcs, Gyulaháza, Jéke, Kisvárda, Lövőpetri, Mezőladány, Nyírlövő, 
Rétközberencs, Tiszakanyár, Újdombrád, Újkenéz községek Képviselő-testületei – az államháztartásról szóló 
1992. évi XXXVIII. törvény                         (a továbbiakban: Áht.) 88. § (2) bekezdése alapján, a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben foglaltakra tekintettel, valamint az Áht. 90. 
§ (1) bekezdése alapján – : I. 
 
a Szociális Alapszolgáltatási Központ – mint Pap Község Önkormányzatának költségvetési szerve – alapító 
okiratát (egységes szerkezetbe foglalva) az alábbiak szerint állapították meg, illetve adják ki: 
 

1. A költségvetési szerv neve, 
székhelye: 

Szociális Alapszolgáltatási Központ 
4631 Pap, Kossuth u. 104. 

2. A költségvetési szerv alapító, 
fenntartó, irányító szervének 
neve, székhelye: 

alapító és iránytó szerv: Pap Község Önkormányzat Képviselő-
testülete  
4631 Pap, Kossuth u. 102. (székhely) 
Fenntartó szerv: Pap Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
4631 Pap, Kossuth u. 102., 
Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
4642 Tornyospálca, Rákóczi u. 23., 
Szabolcsveresmart Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
4496 Szabolcsveresmart, Kossuth u. 80., 
Anarcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
4546 Anarcs, Kossuth u. 30., 
Gyulaháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
4545 Gyulaháza, Petőfi u. 27., 
Jéke Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
4611 Jéke, Dózsa Gy. u. 15., 
Kisvárda Város Önkormányzat 
4600 Kisvárda, Szent L. u. 7-11., 
Lövőpetri Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
4633 Lövőpetri, Petőfi u. 38., 
Mezőladány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
4641 Mezőladány, Dózsa Gy. u. 29., 
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Nyírlövő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
4632 Nyírlövő, Kossuth u. 46., 
Rétközberencs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
4525 Rétközberencs, Fő u. 33., 
Tiszakanyár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
4493 Tiszakanyár, Dombrád u. 37., 
Újdombrád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
4491 Újdombrád, Fő u. 36., 
Újkenéz Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
4635 Újkenéz, Petőfi S. u. 56. 

3. A költségvetési szerv 
létrehozásáról rendelkező 
jogszabályra (határozatra) 
való hivatkozás: 

A létrehozásra vonatkozó jogszabályok: 
- a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a 

továbbiakban: Ötv.) 8. és 9. § (4) bekezdései, 

- az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (2) 
bekezdése, 

- Pap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
10/1998.(VIII.12.) sz. határozata 

4. A költségvetési szerv 
jogszabályban meghatározott 
közfeladata: 

Az étkeztetés, nappali ellátás a szociális ellátásokról és szociális 
igazgatásról szóló 1993. évi III. tv.                       (a továbbiakban: 
Szt.) 62. §-ában, illetve az Szt. 65/F. §-ában meghatározottak 
szerint. 

5. A költségvetési szerv 
alaptevékenysége 
(szakfeladat rend szerint, 
szakfeladat számmal és 
elnevezéssel) 

Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül szakágazat 
száma: 881000 

881011 Idősek nappali ellátása 

881012 Demens betegek nappali ellátása 

881013 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 

889921 Szociális étkeztetés 

889911 Pszichiátriai betegek nappali 

             ellátása 

889912 Szenvedélybetegek nappali ellátása 

6. A költségvetési szerv 
működési köre (felvételi 
körzete):  

- 4631-es irányítószámhoz tartozó Pap község közigazgatási 
területe 

- 4642-as irányítószámhoz tartozó Tornyospálca község 
közigazgatási területe 

- 4496-es irányítószámhoz tartozó Szabolcsveresmart község 
közigazgatási területe 

- 4546 –os irányítószámhoz tartozó Anarcs község közigazgatási 
területe 

- 4545 irányítószámhoz tartozó Gyulaháza község közigazgatási 
területe 

 4611 irányítószámhoz tartozó Jéke község közigazgatási területe 
 - 4600 irányítószámhoz tartozó Kisvárda város közigazgatási 

területe 
- 4633 irányítószámhoz tartozó Lövőpetri község közigazgatási 

területe 
- 4641 irányítószámhoz tartozó Mezőladány község közigazgatási 

területe 
 - 4632 irányítószámhoz tartozó Nyírlövő község közigazgatási 

területe 
 - 4525 irányítószámhoz tartozó Rétközberencs község 

közigazgatási területe 
- 4493 irányítószámhoz tartozó Tiszakanyár község közigazgatási 

területe 
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- 4491 irányítószámhoz tartozó Újdombrád község közigazgatási 
területe 
4635 irányítószámhoz tartozó Újkenéz község közigazgatási 
területe 

7. A költségvetési szerv 
besorolása gazdálkodási 
jogkör szerint: 

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) 
Korm. rendelet 8/A. §-a. alapján önállóan működő költségvetési 
szerv. 
 
A tevékenységét támogató pénzügyi-gazdasági feladatait Pap – Jéke 
Községek Körjegyzősége (mint önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv) látja el. 

8. A költségvetési szerv 
vezetőjének kinevezési, 
megbízási, választási rendje: 

Nyilvánosan meghirdetett pályázat alapján Pap  Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete bízza  meg, az erre vonatkozó 
jogszabályokban meghatározott időtartamra és feltételek szerint. 

9. A költségvetési szerv 
foglalkoztatottjaira 
vonatkozó foglalkoztatási 
jogviszony(ok) megjelölése:  

A foglalkoztatottak – fő szabályként – a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) hatálya alá 
tartozó, közalkalmazotti jogviszonyban álló közalkalmazottak. 
A közalkalmazottnak nem minősülő munkavállalók 
munkaviszonyára a Munka Törvénykönyve (Mt.), míg az egyéb 
foglakoztatási jogviszonyra (pl.: megbízási jogviszonyra) a Polgári 
Törvénykönyv (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni. 

10. A költségvetési szerv 
közvetlen jogelődjének 
megnevezése, székhelye: 

Nincs 
 
 

11. A költségvetési szerv  
tevékenysége 
(szakfeladatrend szerint, 
szakfeladat számmal és 
megnevezéssel): 

Az alap és vállalkozási tevékenység szakfeladatának részletezését a 
költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzatában, illetve a 
Szakmai Programban kell rögzíteni. 

12. A költségvetési szerv 
vállalkozási tevékenysége: 

Nincs 
 
 
 
 
 

13. A költségvetési szerv  
feladatának ellátását szolgáló 
vagyona: 

Pap belterület 577. hrsz-ú 1186 m2 területű, a  
valóságban Pap, Kossuth u. 104. szám alatt nyilvántartott ingatlan, 
valamint az intézmény vagyonleltárában szereplő gépek, 
berendezések és felszerelések.   
 

14. A költségvetési szerv 
közfeladatai ellátását 
szolgáló vagyon feletti 
rendelkezés 
(vagyonhasználat): 

Pap, Tornyospálca, Szabolcsveresmart, Anarcs, Gyulaháza, Jéke, 
Kisvárda, Lövőpetri, Mezőladány, Nyírlövő, Rétközberencs, 
Tiszakanyár, Újdombrád, Újkenéz Önkormányzatok Képviselő-
testületeinek mindenkori hatályos vagyonrendeletében foglaltak 
szerint, figyelemmel az Ötv. vonatkozó rendelkezéseire. 

15. Az intézmény típusa:  szociális 
16. Az intézmény 

tagintézményeinek neve, 
telephelyeinek címe: 
 

Nincs 
 

17. Felvehető maximális 
létszám: 

90 fő 

18. 
 

A gazdálkodásra vonatkozó 
szabályok, a gazdálkodással 
összefüggő jogosítványok: 

A gazdálkodással összefüggő részletes szabályokat a költségvetési 
szerv Szervezeti és Működési Szabályzatában kell rögzíteni.  
A gazdálkodással összefüggő jogosítványok (kötelezettségvállalás, 
utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés, szakmai teljesítés 
igazolása) gyakorlásának szabályait, illetve módját és rendjét az 
Áht., valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 
292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (Ámr.), továbbá az ezek alapján 
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kiadott – a költségvetési szervre vonatkozó – a költségvetési szerv 
által kiadott belső szabályzat tartalmazza. 

 
 

II. 
 

Z Á R A D É K 
 
Az alapító okirat módosítását a Képviselő-testületek az alábbi határozataikkal jóváhagyólag 
elfogadták: 
 

Pap Község Önkormányzat Képviselő-testület …./….. . (... ….)  határozata 
 
Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testület …./…... (… ...)  határozata 
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