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Alapító Okirat 

 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 97./2009. (V. 26.) határozattal 

jóváhagyott Alapító Okiratot visszavonja, és kiadja a Családsegítő- és Gyermekjóléti 

Szolgálat, mint önállóan működő költségvetési szervnek a költségvetési szervek jogállásáról 

és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi 

XXXVIII. törvény  és az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. 

rendelet tartalmi követelményeinek megfelelő Alapító Okiratát. 

 
 

 

1. A költségvetési szerv neve:                        Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat 

 

2. A költségvetési szerv székhelye:            2220 Vecsés, Telepi u. 44/a. 

 

3. A költségvetési szerv telephelye:            2230 Gyömrő, Tompa M. u. 21. 

                 2234 Maglód, Fő u. 24. 

 

4. A költségvetési szerv tagintézménye: nincs 

 

5.        A költségvetési szerv alapító szerve: Vecsés Város Önkormányzatának  

        Képviselő-testülete 

 

6. A költségvetési szerv  alapítás éve:  2000. január 1. 

            A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező határozat:   

       202/1999. ÖK. határozat 

 

7. A költségvetési szerv fenntartója, az alapítói 

 jogok gyakorlója:    Vecsés és környéke családsegítés és  

                                                                        gyermekjóléti alapellátásra létrehozott  

                                                                        mikrotérségi intézményi társulási tanács  

 

8. A költségvetési szerv irányító szerve: Vecsés és környéke családsegítés és  

                                                                        gyermekjóléti alapellátásra létrehozott  

                                                                        mikrotérségi intézményi társulási tanács 

 

   A társulás tagjai: 

▪ Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete (gesztor) 

(Székhelye: 2220 Vecsés,Szent István tér 1.) 

▪ Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

(Székhelye: 2230 Gyömrő,Szabadság tér 1.) 

▪ Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

(Székhelye: 2234 Maglód, Fő u. 12.) 

▪ Ecser Község Önkormányzat Képviselő-testülete  

(Székhelye: 2233 Ecser, Széchenyi út 1.) 
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9.        A költségvetési szerv működési köre: Vecsés, Gyömrő, Maglód, Ecser  

        közigazgatási  területe  

 

10.      A költségvetési szerv jogállása:  jogi személyként működő helyi  

önkormányzati költségvetési szerv 

 

11.     A költségvetési szerv közfeladata:  szociális, valamint gyermek-és  

                                                                                   ifjúságvédelmi közszolgáltatás 

 

12. A költségvetési szerv besorolása: 

 

a) Tevékenysége jellege alapján: Közszolgáltató költségvetési szerv 

b)  Közszolgáltató szerv fajtája: gyermek- és ifjúságvédelmi feladatot és 

családsegítést ellátó közintézmény 

c) Feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint (gazdálkodási jogkör):  

Önállóan működő költségvetési szerv.  

Pénzügyi-gazdasági feladatait Vecsés Város Önkormányzata Polgármesteri 

Hivatalának Pénzügyi, Számviteli, Költségvetési Alosztálya látja el. 

A munkáltatói jogkört, valamint az ehhez kapcsolódó létszám- és bérgazdálkodási 

jogkört a költségvetési szerv vezetője látja el. 

 

13. A költségvetési szerv típusa:  családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 

 

14. A költségvetési szerv tevékenységei:  

Szakágazat megnevezése:  Máshová nem sorolható egyéb szociális       

ellátás bentlakás nélkül 

                Szakágazat száma:   889 900 

 

a) Alaptevékenysége:   mentálhigiénés gondozás 

nappali gyermekjóléti és szociális ellátás 

 

       Szakfeladatok megnevezése, száma 2009. december 31-ig: 

  853 244   Családsegítő, gyermekjóléti és szociális információs szolgálat 

        

      Szakfeladatok megnevezése, száma 2010. január 01-től: 

889 201   Gyermekjóléti szolgáltatás 

  889 924   Családsegítés 

       

b) Alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő és kisegítő tevékenysége  

2009. december 31-ig:    nincs 

  

      Kiegészítő tevékenysége 2010. január 01-től: 

889 108 Gyermekek egyéb napközbeni ellátása 

 

       Kisegítő tevékenysége 2010. január 01-től:    nincs 

 

c) Vállalkozási tevékenysége, mértéke 2009. december 31-ig:    nincs 

      Vállalkozási tevékenysége, mértéke 2010. január 01-től:    nincs 
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15. A feladat ellátását szolgáló vagyon: a költségvetési szerv rendelkezésére áll a 

székhelyén lévő 1159 hrsz. ingatlan a rajta található épülettel és a mindenkor 

hatályban lévő mikrotérségi társulási megállapodásban rögzített vagyon. A 

továbbiakban rendelkezésre állnak a Vecsés Város Önkormányzatának Polgármesteri 

Hivatalánál leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök.  

 

16. A költségvetési szerv vagyon feletti rendelkezési joga: A költségvetési szerv a 

vagyon feletti rendelkezési jogát Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

által elfogadott mindenkor hatályos vagyongazdálkodásról szóló rendelete szerint 

gyakorolja. 

 

17. A költségvetési szervnél foglalkoztatottak jogviszonya: 

• Közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény alapján. 

• Munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony a Munka 

Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény rendelkezései alapján. 

 

18. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: a költségvetési szerv vezetőjét 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bízza meg nyilvános pályázati 

eljárás útján határozott időre. 

 

19. A költségvetési szerv képviseletére jogosultak: a költségvetési szerv vezetője, 

valamint az általa megbízott dolgozó. 

 

20. Záró és hatályba lépő rendelkezések: 

•     A költségvetési szerv részletes szervezeti és működési szabályait az SZMSZ-e    

          tartalmazza. 

•     Jelen alapító okirat hatályba lépésének időpontja: 2009. szeptember 1.  

 

 

Vecsés, 2009. szeptember 1. 

 

 

        Szlahó Csaba 

              polgármester 

 

 

Záradék: 

 

Jelen Alapító Okiratot Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a …/2009. 

(VIII.31.) határozattal hagyta jóvá. 

 

 

Vecsés, 2009. szeptember 1. 

 

 

        Szlahó Csaba 

        polgármester 

 


