
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2020. július 16.

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

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

Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána humán szolgáltatási osztályvezető
Vabják Kitti ügyintéző

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

Véleményező     bizottságok:  
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság 2020. július 7.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2020. július 9.

A     napirendi     pont     rövid     tartalm  a  :   A Magyar  Államkincstár  visszautasította az Egyesített
Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonaival kapcsolatos alapító
okirata változás-bejelentési kérelmét, többek között minősített vagy minősített tanúsítványon
alapuló fokozott  biztonságú elektronikus aláírás hiánya miatt.  Az előterjesztés a változás
bejelentési kérelem ismételt benyújtására irányul.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály       Iktatószám: 30166-3/2020
Ügyintéző neve: Vabják Kitti                               Telefonszáma: 06-25-544-286
Ügyintéző aláírása: Vabják Kitti s.k.                  Osztályvezető aláírása: Molnár-Osztrocska
Diána 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. Petánszki Lajos s.k.

Leadás dátuma: 2020. 07. 02. Ellenőrzés dátuma: 2020. 07.02.

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! 

Az  Egyesített  Szociális  Intézmény  és  Árpád-házi  Szent  Erzsébet  Idősek  Otthonai  (a
továbbiakban:  ESZI)  intézményvezetője  a  kormányzati  funkciók,  államháztartási
szakfeladatok  és  szakágazatok  osztályozási  rendjéről  szóló  68/2013.  (XII.29.)  NGM
rendeletváltozásra  figyelemmel  kezdeményezte  az  intézmény  alapító  okiratának
módosítását. 
Az Egyesített  Szociális  Intézmény és Árpád-házi  Szent  Erzsébet  Idősek Otthonai  alapító
okiratának módosításról  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlésének 17/2019.  (I.17.)
határozatában döntött. A határozat 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 Magyar  Államkincstárhoz a változás bejelentési  kérelmet  a  törzskönyvi  nyilvántartáson
történő átvezetés céljából benyújtottuk, azonban azt a Kincstár visszautasította. A Kincstár
indoka  a  „levél  2.  oldal  2  bekezdésében”  olvasható.  A  Kincstár  az  alapító  okirattal
kapcsolatban  tett  egyéb  észrevételeit  javítottuk.  A  Magyar  Államkincstár  levele  az
előterjesztés 2. számú melléklete.

Az előterjesztés a kérelem ismételt benyújtására irányul.

Az  előterjesztést  a  szociális,  egészségügyi  és  lakhatási  bizottság  a  július  7-ei  ülésén
tárgyalta és 9 fő egyhangúlag támogatta.
Az előterjesztést az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság a július 9-ei ülésén tárgyalta és
egyhangúlag támogatta.

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé: 

HATÁROZATI     JAVASLAT  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.../2020. (VII. 16.) határozata

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

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése  az  Egyesített  Szociális
Intézmény és Árpád-házi  Szent  Erzsébet  Idősek Otthonai  a Közgyűlés  347/2017.  (V.18.)
határozatával elfogadott Alapító Okirata módosítására az alábbi módosító okiratot fogadja el:
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„Okirat sza
ma: 30166-4/2020.

Mó
 dósí
tó
  ókirat

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.
évi  CXCV.  törvény  8/A.  §-a  alapján  –  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata
Közgyűlése  …./2020.  (VII.16.)  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  a  törzskönyvi  nyilvántartásba  történő  bejegyzés  napjától  kell
alkalmazni.

Dunaújváros, 2020. július 16.

P.H.

__________________________________________
Pinté
r Tama
 s

   pólga
 rméstér”

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  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 
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   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                 a humán szolgáltatási osztály vezetője

Határidő: 2020. július 30.

3.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  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: 2020. július 30.

Dunaújváros, 2020. július 16.

                    Dr. Székely Károly s.k.                                                Tóth Kálmán s.k.
          a szociális, egészségügyi és lakhatási                   az ügyrendi, igazgatási és jogi
                        bizottság elnöke                                                    bizottság elnöke 
                  
                                                  
                       

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
…../2020. (VII. 16.) határozatának 1. számú melléklete

Okirat sza
ma: 30166-4/2020.

Mó
 dósí
tó
  ókirat

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.
évi  CXCV.  törvény  8/A.  §-a  alapján  –  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata
Közgyűlése  …./2020.  (VII.16.)  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
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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  a  törzskönyvi  nyilvántartásba  történő  bejegyzés  napjától  kell
alkalmazni.

Dunaújváros, 2020. július 16.

P.H.

__________________________________________
Pinté
r Tama
 s

   pólga
 rméstér
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
…../2020. (VII. 16.) határozatának 2. számú melléklete

Okirat sza
ma: 30166-5/2020.

Alapí
tó
  ókirat
mó
 dósí
ta
 sókkal égysé
gés szérkézétbé fóglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján az Egyesített Szociális
Intézmény  és  Árpád-házi  Szent  Erzsébet  Idősek  Otthonai  költségvetési  szerv  alapító
okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. A kó* ltsé
gvété
si szérv

1.1.1...........................................................................................................................
mégnévézé
sé:  Egyésí
tétt  Szócia
 lis  Inté
zmé
ny  é
s  A/ rpa
d-ha
 zi  Szént  Erzsé
bét  Idó1 sék

Otthónai

1.1.2...........................................................................................................................
ró*vidí
tétt névé: DUJV. ESZI

1.2. A kó* ltsé
gvété
si szérv

1.2.1...........................................................................................................................
szé
khélyé: 2400 Dunau
 jva
 rós, Dunasór 15.

1.2.2...........................................................................................................................
téléphélyé(i):

téléphély mégnévézé
sé téléphély cí
mé

1 2400 Dunau
 jva
 rós, Magyar u
 t 32.

2 2400 Dunau
 jva
 rós, Bara
 tsa
 g u
 tja 27.

3 2400 Dunau
 jva
 rós, Batsa
nyi u
 t 15/A.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A kó* ltsé
gvété
si szérv alapí
ta
 sa
nak da
 tuma: 1979. 11. 20.
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3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A kó* ltsé
gvété
si szérv ira
nyí
tó
  szérvé
nék

3.1.1...........................................................................................................................
mégnévézé
sé: Dunau
 jva
 rós Mégyéi Jógu
  Va
 rós Kó* zgyu1 lé
sé

3.1.2...........................................................................................................................
szé
khélyé: 2400 Dunau
 jva
 rós, Va
 rósha
 za té
r 1-2.

3.2. A kó* ltsé
gvété
si szérv fénntartó
 ja
nak

3.2.1...........................................................................................................................
 mégnévézé
sé: Dunau
 jva
 rós Mégyéi Jógu
  Va
 rós O@ nkórma
nyzata 

3.2.2...........................................................................................................................
szé
khélyé: 2400 Dunau
 jva
 rós, Va
 rósha
 za té
r 1-2.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A kó* ltsé
gvété
si szérv kó* zféladata: a szócia
 lis igazgata
 sró
 l é
s szócia
 lis élla
 ta
 sókró
 l szó
 ló

1993.  é
vi  III.  tó* rvé
ny  alapja
n:  é
 tkéztété
s,  ha
 zi  ségí
tsé
gnyu
 jta
 s,  jélzó1 réndszérés  ha
 zi
ségí
tsé
gnyu
 jta
 s, nappali élla
 ta
 s, idó1 sék ótthóna. Az ótthóni szaka
póla
 si tévé
kénysé
gró1 l
szó
 ló
  20/1996. (VII.26.) NM réndélét alapja
n: ótthóni szaka
póla
 s.

4.2. A kó* ltsé
gvété
si szérv fó1 tévé
kénysé
gé
nék a
 llamha
 ztarta
 si szaka
gazati bésóróla
 sa:

szaka
gazat sza
ma szaka
gazat mégnévézé
sé

1 873000 Idó1 sék, fógyaté
kósók béntlaka
 sós élla
 ta
 sa

4.3. A kó* ltsé
gvété
si szérv alaptévé
kénysé
gé:

(a) E/ tkéztété
s kérété
bén azóknak a szócia
 lisan ra
 szórultaknak a légala
bb napi égyszéri mélég
é
 tkézé
sé
ró1 l  kéll  góndóskódni,  akik  azt  ó* nmaguk,  illétvé  éltartóttjaik  ré
szé
ré  tartó
 san  vagy
a
 tménéti  jélléggél  ném  ké
pésék  biztósí
tani,  ku* ló* nó* sén  kóruk,  égé
szsé
gi  a
 llapótuk,
fógyaté
kóssa
 guk, pszichia
 triai bétégsé
gu* k, szénvédé
 lybétégsé
gu* k vagy hajlé
ktalansa
guk miatt.
(b)  Ha
 zi  ségí
tsé
gnyu
 jta
 s  kérété
bén  a  szólga
 ltata
 st  igé
nybé  vévó1  szémé
 ly  saja
 t  lakó
 -
kó* rnyézété
bén kéll biztósí
tani az ó* na
 lló
  é
 létvitél fénntarta
 sa é
rdéké
bén szu* ksé
gés élla
 ta
 st.
(c) Jélzó1 réndszérés ha
 zi ségí
tsé
gnyu
 jta
 s a saja
 t ótthónukban é
 ló1 , égé
szsé
gi a
 llapótuk é
s szócia
 lis
hélyzétu* k  miatt  ra
 szóruló
 ,  a  ségé
 lyhí
vó
  ké
szu* lé
s  mégféléló1  haszna
 lata
 ra  ké
pés idó1 skóru
  vagy
fógyaté
kós szémé
 lyék, illétvé pszichia
 triai bétégék ré
szé
ré az ó* na
 lló
  é
 létvitél fénntarta
 sa méllétt
félméru* ló1  krí
zishélyzéték élha
 rí
ta
 sa cé
 lja
bó
 l nyu
 jtótt élla
 ta
 s.
(d) Nappali  élla
 ta
 s  biztósí
ta
 sa az idó1 s  kóruk miatt szócia
 lis  é
s ménta
 lis ta
mógata
 sra szóruló
 ,
ó* nmaguk élla
 ta
 sa
 ra ré
szbén ké
pés szémé
 lyék ré
szé
ré,  mély léhétó1 sé
gét biztósí
t  a napkó* zbéni
tartó
 zkóda
 sra, ta
 rsas kapcsólatókra, valamint az alapvétó1  higié
niai szu* ksé
glétéik kiélé
gí
té
sé
ré.
(é)  A  déméns  szémé
lyék  nappali  élla
 ta
 sa  a  Pszichia
 triai/Néuróló
 giai  Szakkóllé
gium  a
 ltal
béfógadótt  déméncia  céntrum,  a  Hivatal,  a  réhabilita
 ció
 s  szaké
rtó1 i  szérv,  vagy  pszichia
 tér,
néuróló
 gus,  géria
 tér  szakórvós  déméncia  kó
 rké
pét  méga
 llapí
tó
  szakvé
 lémé
nyé
vél  réndélkézó1
szémé
 lyékét la
 tja él.
(f) Idó1 sék ótthóna élla
 ta
 s az ó* nmaguk élla
 ta
 sa
 ra ném vagy csak fólyamatósan ségí
tsé
ggél ké
pés,
góndóza
 si  szu* ksé
gléttél  réndélkézó1 ,  dé  réndszérés  fékvó1 bétég-gyó
 gyinté
zéti  kézélé
st  ném
igé
nyló1 , a ra
  ira
nyadó
  ó* régsé
gi nyugdí
jkórhata
 rt bétó* ltó* tt szémé
 lyék ré
szé
ré góndóskódik a napi
légala
bb ha
 rómszóri é
 tkéztété
sé
ró1 l, szu* ksé
g szérint ruha
 zattal, illétvé téxtí
lia
val való
  élla
 ta
 sa
 ró
 l,
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ménta
 lis góndóza
 sa
 ró
 l, a ku* ló* n jógszaba
 lyban méghata
 rózótt égé
szsé
gu* gyi élla
 ta
 sa
 ró
 l, valamint
lakhata
 sa
 ró
 l.
(g)  Az  idó1 sék  ótthóna
n  bélu* l  ku* ló* n  góndóza
 si  égysé
gbén  vagy  csópórtban  kéll  élla
 tni  azt  a
szémé
 lyt,  akiné
 l  a  ku* ló* n  jógszaba
 lyban  méghata
 rózótt  szérv  a  déméncia  kó* ré
bé  tartózó

kó* zé
psu
 lyós vagy su
 lyós kó
 rké
pét a
 llapí
t még.
(h)  Otthóni  szaka
póla
 s  a  biztósí
tótt  ótthóna
ban  vagy  tartó
 zkóda
 si  hélyé
n,  kézéló1 órvósa
nak
réndélé
sé
ré, szakké
pzétt a
póló
  a
 ltal vé
gzétt tévé
kénysé
g.

4.4. A kó* ltsé
gvété
si szérv alaptévé
kénysé
gé
nék kórma
nyzati funkció
  szérinti mégjéló* lé
sé:

kórma
nyzati funkció
 sza
m kórma
nyzati funkció
  mégnévézé
sé

1 041231 Ró*vid idó1 tartamu
  kó* zfóglalkóztata
 s

2 041232 Start-munka prógram – Té
 li kó* zfóglalkóztata
 s

3 041233 Hósszabb idó1 tartamu
  kó* zfóglalkóztata
 s

4 072410 Otthóni (égé
szsé
gu* gyi) szaka
póla
 s

5 102023 Idó1 skóru
 ak tartó
 s béntlaka
 sós élla
 ta
 sa

6 102024 Déméns bétégék tartó
 s béntlaka
 sós élla
 ta
 sa

7 102031 Idó1 sék nappali élla
 ta
 sa

8 102032 Déméns bétégék nappali élla
 ta
 sa

9 107051 Szócia
 lis é
 tkéztété
s szócia
 lis kónyha
n

10 107052 Ha
zi ségí
tsé
gnyu
 jta
 s

11 107053 Jélzó1 réndszérés ha
 zi ségí
tsé
gnyu
 jta
 s”

4.5. A kó* ltsé
gvété
si szérv illété
késsé
gé, mu1 kó* dé
si téru* lété: 

- é
 tkéztété
s, ha
 zi  ségí
tsé
gnyu
 jta
 s, jélzó1 réndszérés ha
 zi ségí
tsé
gnyu
 jta
 s, idó1 sék ótthóna, ótthóni
szaka
póla
 s tékintété
bén: Dunau
 jva
 rós kó* zigazgata
 si téru* lété,

-  nappali  élla
 ta
 s  tékintété
bén:  Dunau
 jva
 rós  é
s  Baracs  kó* zigazgata
 si  téru* lété.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A  kó* ltsé
gvété
si  szérv  vézétó1 jé
nék  mégbí
za
 si  réndjé:  A  kó* ltsé
gvété
si  szérv  vézétó1 jé
 t
Dunau
 jva
 rós Mégyéi Jógu
  Va
 rós Kó* zgyu1 lé
sé légféljébb 5 é
vig térjédó1  hata
 rózótt idó1 ré bí
zza
még,  mélyét  pa
 lya
 zat  kií
ra
 sa  éló1 z  még a  kó* zalkalmazóttak  jóga
 lla
 sa
 ró
 l  szó
 ló
  1992.  é
vi
XXXIII.  tó* rvé
nybén  fóglaltak  szérint,  é
s  gyakórólja  tékintété
bén  Magyarórsza
g  hélyi
ó* nkórma
nyzatairó
 l  szó
 ló
  2011. é
vi CLXXXIX. tó* rvé
nybén fóglalt réndélkézé
sék alapja
n a
munka
 ltató
 i  jógókat.  Az  égyé
b  munka
 ltató
 i  jógókat  Dunau
 jva
 rós  Mégyéi  Jógu
  Va
 rós
Pólga
 rméstéré gyakórólja.

5.2. A kó* ltsé
gvété
si szérvné
 l alkalmaza
 sban a
 lló
  szémé
lyék jógviszónya:

fóglalkóztata
 si jógviszóny jógviszónyt szaba
 lyózó
  jógszaba
 ly

1 Kó* zalkalmazótti jógviszóny a kó* zalkalmazóttak jóga
 lla
 sa
 ró
 l szó
 ló
  1992. é
vi XXXIII. 
tó* rvé
ny
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2 munkaviszóny a munka tó* rvé
nykó* nyvé
ró1 l szó
 ló
  2012. é
vi I. tó* rvé
ny

3 mégbí
za
 sós jógviszóny a Pólga
 ri Tó* rvé
nykó* nyvró1 l szó
 ló
  2013. é
vi V. tó* rvé
ny

4
Közfoglalkoztatási jogviszony a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, 

valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. 
törvény
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