
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. január 17.

Javaslat  az  Egyesített  Szociális  Intézmény  és  Árpád-házi  Szent  Erzsébet  Idősek
Otthonai alapító okiratának módosítására

Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Dr. László Borbála humán szolgáltatási osztályvezető
Molnár-Osztrocska Diána ügyintéző

Meghívott: Bölcskei Anna, az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent 
Erzsébet Idősek Otthonai intézményvezetője

Véleményező     bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2019. január 15.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. január 15.

A     napirendi     pont     rövid     tartalm  a  : A  kormányzati  funkciók,  államháztartási  szakfeladatok  és
szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet 2019. január 1. napjával
módosult,  amely  módosítás  érinti  az  Önkormányzat  fenntartásában  lévő  Egyesített  Szociális
Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézmény alapító okiratát is. 

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 657-2/2019.
Ügyintéző neve: Molnár-Osztrocska Diána Telefonszáma: 06-25-544-276
Ügyintéző aláírása: Molnár-Osztrocska Diána s.k. Osztályvezető aláírása: dr. László Borbála s.k.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: -
2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: 

Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: ----

Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: 

Észrevétel: Van /Nincs

Amennyiben van: 

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy: dr. Horváth Petra s.k.

Leadás dátuma: 2019. január 7. Ellenőrzés dátuma: 2019. január 8.

Törvényességi észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:      egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések: 
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J     A     V     A     S     L     A     T   

az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai
alapító okiratának módosítására

Tisztelt Közgyűlés! 

A  kormányzati  funkciók,  államháztartási  szakfeladatok  és  szakágazatok  osztályozási
rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet 2019. január 1. napjával módosult, amely
módosítás érinti  az Önkormányzat  fenntartásában lévő  Egyesített  Szociális Intézmény és
Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézmény alapító okiratát is. 

Az  Egyesített  Szociális  Intézmény  és  Árpád-házi  Szent  Erzsébet  Idősek  Otthonai  (a
továbbiakban: ESZI) intézményvezetője a jogszabályváltozásra figyelemmel 2019. január 4-
én kelt levelében kezdeményezte az intézmény alapító okiratának módosítását.
A levél az előterjesztés 1. számú melléklete.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. § (2) bekezdése értelmében 2015.
január 1. napjától az alapító okiratot és annak módosítását a kincstár által rendszeresített,
formailag kötött formanyomtatvány alkalmazásával kell kiadni. 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet
167/C.  §  (1)  bekezdés  d)  pontja  szerint  a  költségvetési  szerv  létesítő  okiratát  érintő
módosítást  az irányító szerv az  alapító okirat  módosítását  tartalmazó okirat,  valamint  az
alapító  okirat  módosításokkal  egységes  szerkezetbe  foglalt  változata  csatolásával,  a
változás-bejelentési kérelem benyújtásával kérheti, 
A  167/C.  §  (5)  bekezdése  értelmében  a  kérelmet  az  adat  keletkezésétől,  illetve
megváltozásától számított tizenöt napon belül kell a Kincstárnak benyújtani.

Az előterjesztést  a szociális,  egészségügyi,  és lakásügyi  bizottság,  valamint  az ügyrendi,
igazgatási  és  jogi  bizottság  a  2019.  január  15-i  rendkívüli  üléseiken  tárgyalták.  Mivel  a
bizottsági ülésekre a közgyűlési postázást követően került sor, ezért a bizottságok véleményét
a bizottságok elnökei a Közgyűlésen szóban ismertetik.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztjük a T. Közgyűlés elé:

HATÁROZATI     JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2019. (I. 17.) határozata

az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai
alapító okiratának módosításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-
házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai 347/2017. (V.18.) határozattal elfogadott Alapító Okirata
módosítására az alábbi módosító okiratot fogadja el:

„Okirat száma: 657-3/2019.

Módosító okirat

Az Egyesített  Szociális  Intézmény  és  Árpád-házi  Szent  Erzsébet  Idősek  Otthonai
költségvetési  szerv  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése által  2017.  május  18.
napján kiadott, 12790-4/2017. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011.
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évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése …./2019.
(I.17.) határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom:

1. Az Alapító Okirat 4.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése

1 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

2 041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

3 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

4 072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás

5 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

6 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása

7 102031 Idősek nappali ellátása

8 102032 Demens betegek nappali ellátása

9 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán

10 107052 Házi segítségnyújtás

11 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás”

Jelen módosító okiratot 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy
nyújtson be kérelmet a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóságához – az 1. pontban
hozott döntésről a jelen határozat, a jelen határozat 1. számú mellékletét képező módosító
okirat, valamint a 2. számú mellékletét képező egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat
megküldésével – a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés céljából.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:

     a  polgármester 
   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

                 a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő:   2019. február 1.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a határozatot
küldje meg az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai
vezetője részére.
Felelős: -   a határozat végrehajtásáért: 

       a polgármester      
   -   a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

                   a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő:   a határozat közlésére: 2019. január 25.

Dunaújváros, 2019. január 17.

                    Lőrinczi Konrád s.k.                                                Tóth Kálmán s.k.
          a szociális, egészségügyi és lakásügyi                   az ügyrendi, igazgatási és jogi
                        bizottság elnöke                                                    bizottság elnöke 
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