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JAVASLAT
az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai alapító
okiratának módosítására
Tisztelt Közgyűlés!
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 229/2020. (VII.16.)
határozatával fogadta el az ESZI alapító okiratának módosítását. A határozat az előterjesztés
1. számú melléklete.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. § (2) bekezdése értelmében 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 a Kincstár hiánypótlásra szólította fel
Önkormányzatunkat. Az előterjesztés 2. számú melléklete.
Osztályunk a végzés alapján elkészítette a korrigált módosító okiratot, valamint az ennek
alapján egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. Az ESZI módosító okirata a határozati
javaslat 1. számú melléklete, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát
a határozati javaslat 2. számú melléklete tartalmazza.
Mivel a bizottsági ülésekre a közgyűlési postázást követően került sor, ezért a bizottságok
véleményét a bizottság elnökei a Közgyűlésen szóban ismertetik.
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:
HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.../2020. (VIII. 4.) 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:
„Okirat szá ma: 30166-4/2020.

Mó dosító okirat
Az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai
költségvetési szerv Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése által 2017.
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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. (VIII. 4.) határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom:
1. Az Alapító Okirat 3.1.1. pontja helyébe a kö vetkező rendelkezés lép:
„3.1.1. megnevezése: Dunaú jvá ros Megyei Jogú Város Ö nkormá nyzata Kö zgyű lése”
2. Az Alapító Okirat 4.1. pontja helyébe a kö vetkező rendelkezés lép:
„4.1. A kö ltségvetési szerv kö zfeladata: a szociá lis igazgatá sró l és szociá lis ellá tá sokró l szó ló 1993.
évi III. tö rvény 57. § (1) bekezdése alapjá n: étkeztetés, há zi segítségnyú jtá s, jelző rendszeres
há zi segítségnyú jtá s, nappali ellá tá s és az 57. § (2) bekezdése alapjá n á polá st, gondozá st
nyú jtó intézmény. Az otthoni szaká polá si tevékenységrő l szó ló 20/1996. (VII.26.) NM
rendelet 1. § (1) bekezdése szerinti: otthoni szaká polá s.”
3. Az Alapító Okirat 4.4. pontja helyébe a kö vetkező rendelkezés lép:
„4.4. A kö ltségvetési szerv alaptevékenységének kormá nyzati funkció szerinti megjelö lése:
1

kormá nyzati funkció szá m
041231

kormá nyzati funkció megnevezése
Rö vid idő tartamú kö zfoglalkoztatá s

2

041232

Start-munka program – Téli kö zfoglalkoztatá s

3
4

041233
072410

Hosszabb idő tartamú kö zfoglalkoztatá s
Otthoni (egészségü gyi) szaká polá s

5

102023

Idő skorú ak tartó s bentlaká sos ellá tá sa

6

102024

Demens betegek tartó s bentlaká sos ellá tá sa

7

102031

Idő sek nappali ellá tá sa

8

102032

Demens betegek nappali ellá tá sa

9

107051

Szociális étkeztetés szociá lis konyhá n

10

107052

Há zi segítségnyú jtá s

11

107053

Jelző rendszeres há zi segítségnyú jtá s”

4. Az Alapító Okirat 5.1. pontja helyébe a kö vetkező rendelkezés lép:
„5.1.

A kö ltségvetési szerv vezető jének megbízá si rendje: A kö ltségvetési szerv vezető jét
Dunaú jvá ros Megyei Jogú Vá ros Ö nkormá nyzata Kö zgyű lése legfeljebb 5 évig terjedő
hatá rozott idő re bízza meg, melyet pá lyá zat kiírá sa elő z meg a kö zalkalmazottak
jogá llá sáró l szó ló 1992. évi XXXIII. tö rvényben foglaltak szerint, és gyakorolja tekintetében
Magyarorszá g helyi ö nkormá nyzatairó l szó ló 2011. évi CLXXXIX. tö rvényben foglalt
rendelkezések alapjá n a munká ltató i jogokat. Az egyéb munká ltató i jogokat Dunaú jvá ros
Megyei Jogú Vá ros Polgá rmestere gyakorolja.”

5. Az Alapító Okirat 5.2. pontja helyébe a kö vetkező rendelkezés lép:
„5.2. A kö ltségvetési szervnél alkalmazá sban á lló személyek jogviszonya:

1

foglalkoztatá si jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabá ly

kö zalkalmazotti jogviszony

a kö zalkalmazottak jogá llá sá ró l szó ló 1992. évi XXXIII.
tö rvény

3

2

munkaviszony

a munka tö rvénykö nyvérő l szó ló 2012. évi I. tö rvény

3

megbízá si jogviszony

a Polgá ri Tö rvénykö nyvrő l szó ló 2013. évi V. tö rvény

kö zfoglalkoztatá si jogviszony

a kö zfoglalkoztatá sró l és a kö zfoglalkoztatá shoz
kapcsoló dó , valamint egyéb tö rvények mó dosítá sá ró l
szó ló 2011. évi CVI. tö rvény”
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Jelen mó dosító okiratot a tö rzskö nyvi nyilvá ntartá sba tö rténő bejegyzés napjá tó l kell alkalmazni.
Dunaú jvá ros, 2020. augusztus 4.

P.H.

__________________________________________
Pintér Tamá s
polgá rmester”
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
polgármestert, hogy nyújtson be hiánypótlását 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: 2020. augusztus 6.
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. augusztus 6.

Dunaújváros, 2020. augusztus 4.

Dr. Székely Károly s.k.
a szociális, egészségügyi és lakhatási
bizottság elnöke

4

Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi
bizottság elnöke

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
…../2020. (VIII. 4.) határozatának 1. számú melléklete
Okirat száma: 30166-4/2020.

Mó dosító 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. évi CXCV.
törvény 8/A. §-a alapján – Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
…./2020. (VIII.4.) határozatára figyelemmel –a következők szerint módosítom:
1. Az Alapító Okirat 3.1.1. pontja helyébe a kö vetkező rendelkezés lép:
„3.1.1. megnevezése: Dunaú jvá ros Megyei Jogú Város Ö nkormá nyzata Kö zgyű lése”
2. Az Alapító Okirat 4.1. pontja helyébe a kö vetkező rendelkezés lép:
„4.1. A kö ltségvetési szerv kö zfeladata: a szociá lis igazgatá sró l és szociális ellá tá sokró l szó ló 1993.
évi III. tö rvény 57. § (1) bekezdése alapjá n: étkeztetés, há zi segítségnyú jtá s, jelző rendszeres
há zi segítségnyú jtá s, nappali ellá tá s és az 57. § (2) bekezdése alapjá n á polá st, gondozá st
nyú jtó intézmény. Az otthoni szaká polá si tevékenységrő l szó ló 20/1996. (VII.26.) NM
rendelet 1. § (1) bekezdése szerinti: otthoni szaká polá s.”
3. Az Alapító Okirat 4.4. pontja helyébe a kö vetkező rendelkezés lép:
„4.4. A kö ltségvetési szerv alaptevékenységének kormá nyzati funkció szerinti megjelö lése:
1

kormá nyzati funkció szá m
041231

kormá nyzati funkció megnevezése
Rö vid idő tartamú kö zfoglalkoztatá s

2

041232

Start-munka program – Téli kö zfoglalkoztatá s

3
4

041233
072410

Hosszabb idő tartamú kö zfoglalkoztatá s
Otthoni (egészségü gyi) szaká polá s

5

102023

Idő skorú ak tartó s bentlaká sos ellá tá sa

6

102024

Demens betegek tartó s bentlaká sos ellá tá sa

7

102031

Idő sek nappali ellá tá sa

8

102032

Demens betegek nappali ellá tá sa

9

107051

Szociális étkeztetés szociá lis konyhá n

10

107052

Há zi segítségnyú jtá s

11

107053

Jelző rendszeres há zi segítségnyú jtá s”

4. Az Alapító Okirat 5.1. pontja helyébe a kö vetkező rendelkezés lép:
„5.1. A kö ltségvetési szerv vezető jének megbízá si rendje: A kö ltségvetési szerv vezető jét
Dunaú jvá ros Megyei Jogú Vá ros Ö nkormá nyzata Kö zgyű lése legfeljebb 5 évig terjedő
hatá rozott idő re bízza meg, melyet pá lyá zat kiírá sa elő z meg a kö zalkalmazottak jogá llá sá ró l
szó ló 1992. évi XXXIII. tö rvényben foglaltak szerint, és gyakorolja tekintetében
Magyarorszá g helyi ö nkormá nyzatairó l szó ló 2011. évi CLXXXIX. tö rvényben foglalt
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rendelkezések alapjá n a munká ltató i jogokat. Az egyéb munká ltató i jogokat Dunaú jvá ros
Megyei Jogú Vá ros Polgá rmestere gyakorolja.”
5. Az Alapító Okirat 5.2. pontja helyébe a kö vetkező rendelkezés lép:
„ 5.2. A kö ltségvetési szervnél alkalmazá sban á lló személyek jogviszonya:
foglalkoztatá si jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabá ly

kö zalkalmazotti jogviszony

a kö zalkalmazottak jogá llá sá ró l szó ló 1992. évi XXXIII.
tö rvény

2

munkaviszony

a munka tö rvénykö nyvérő l szó ló 2012. évi I. tö rvény

3

megbízá si jogviszony

a Polgá ri Tö rvénykö nyvrő l szó ló 2013. évi V. tö rvény

kö zfoglalkoztatá si jogviszony

a kö zfoglalkoztatá sró l és a kö zfoglalkoztatá shoz
kapcsoló dó , valamint egyéb tö rvények mó dosítá sá ró l
szó ló 2011. évi CVI. tö rvény”

1

4

Jelen mó dosító okiratot a tö rzskö nyvi nyilvá ntartá sba tö rténő bejegyzés napjá tó l kell alkalmazni.
Dunaú jvá ros, 2020. augusztus 4.

P.H.

__________________________________________
Pintér Tamá s
polgá rmester

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
…../2020. (VIII. 4.) határozatának 2. számú melléklete
Okirat száma: 30166-5/2020.

Alapító okirat

mó dosítá sokkal egységes szerkezetbe foglalva

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
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megnevezése, székhelye, telephelye
1.1. A kö ltségvetési szerv

1.1.1...........................................................................................................................m
egnevezése: Egyesített Szociá lis Intézmény és Á rpá d-há zi Szent Erzsébet Idő sek
Otthonai

1.1.2...........................................................................................................................r
ö vidített neve: DUJV. ESZI
1.2. A kö ltségvetési szerv

1.2.1...........................................................................................................................s
zékhelye: 2400 Dunaú jvá ros, Dunasor 15.

1.2.2...........................................................................................................................t
elephelye(i):
telephely megnevezése

telephely címe

1

2400 Dunaú jvá ros, Magyar ú t 32.

2

2400 Dunaú jvá ros, Bará tsá g ú tja 27.

3

2400 Dunaú jvá ros, Batsá nyi ú t 15/A.

A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.

2.1. A kö ltségvetési szerv alapítá sá nak dá tuma: 1979. 11. 20.

3.

A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A kö ltségvetési szerv irá nyító szervének

3.1.1...........................................................................................................................m
egnevezése: Dunaú jvá ros Megyei Jogú Vá ros Ö nkormá nyzata Kö zgyű lése

3.1.2...........................................................................................................................s
zékhelye: 2400 Dunaú jvá ros, Vá roshá za tér 1-2.
3.2. A kö ltségvetési szerv fenntartó já nak

3.2.1...........................................................................................................................
megnevezése: Dunaú jvá ros Megyei Jogú Vá ros Ö nkormá nyzata

3.2.2...........................................................................................................................s
zékhelye: 2400 Dunaú jvá ros, Vá roshá za tér 1-2.

4.

A költségvetési szerv tevékenysége
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4.1. A kö ltségvetési szerv kö zfeladata: a szociális igazgatá sró l és szociá lis ellá tá sokró l szó ló
1993. évi III. tö rvény 57. § (1) bekezdése alapjá n: étkeztetés, há zi segítségnyú jtá s,
jelző rendszeres há zi segítségnyú jtá s, nappali ellá tá s és az 57. § (2) bekezdése alapjá n
á polá st, gondozá st nyú jtó intézmény. Az otthoni szaká polá si tevékenységrő l szó ló
20/1996. (VII.26.) NM rendelet 1. § (1) bekezdése szerinti: otthoni szaká polá s.
4.2. A kö ltségvetési szerv fő tevékenységének á llamhá ztartá si szaká gazati besorolá sa:
1

szaká gazat száma

szaká gazat megnevezése

873000

Idő sek, fogyatékosok bentlaká sos ellá tá sa

4.3. A kö ltségvetési szerv alaptevékenysége:
(a) É tkeztetés keretében azoknak a szociá lisan rá szorultaknak a legalá bb napi egyszeri meleg
étkezésérő l kell gondoskodni, akik azt ö nmaguk, illetve eltartottjaik részére tartó san vagy
á tmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, kü lö nö sen koruk, egészségi állapotuk,
fogyatékossá guk, pszichiá triai betegségü k, szenvedélybetegségü k vagy hajléktalansá guk miatt.
(b) Há zi segítségnyú jtá s keretében a szolgá ltatá st igénybe vevő személy sajá t lakó - kö rnyezetében
kell biztosítani az ö ná lló életvitel fenntartá sa érdekében szü kséges ellá tá st.
(c) Jelző rendszeres há zi segítségnyú jtá s a sajá t otthonukban élő , egészségi állapotuk és szociá lis
helyzetü k miatt rá szoruló , a segélyhívó készü lés megfelelő haszná latá ra képes idő skorú vagy
fogyatékos személyek, illetve pszichiá triai betegek részére az ö ná lló életvitel fenntartá sa mellett
felmerü lő krízishelyzetek elhá rítá sa céljá bó l nyú jtott ellá tá s.
(d) Nappali ellá tá s biztosítá sa az idő s koruk miatt szociális és mentá lis támogatá sra szoruló ,
ö nmaguk ellá tá sá ra részben képes személyek részére, mely lehető séget biztosít a napkö zbeni
tartó zkodá sra, tá rsas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szü kségleteik kielégítésére.(e)
A demens személyek nappali ellá tá sa a Pszichiá triai/Neuroló giai Szakkollégium á ltal befogadott
demencia centrum, a Hivatal, a rehabilitáció s szakértő i szerv, vagy pszichiá ter, neuroló gus,
geriá ter szakorvos demencia kó rképet megá llapító szakvéleményével rendelkező személyeket
lá tja el.
(f) Idő sek otthona ellá tá s az ö nmaguk ellá tá sára nem vagy csak folyamatosan segítséggel képes,
gondozá si szü kséglettel rendelkező , de rendszeres fekvő beteg-gyó gyintézeti kezelést nem igénylő ,
a rá irá nyadó ö regségi nyugdíjkorhatá rt betö ltö tt személyek részére gondoskodik a napi legalá bb
há romszori étkeztetésérő l, szü kség szerint ruhá zattal, illetve textíliával való ellá tá sá ró l, mentá lis
gondozá sá ró l, a kü lö n jogszabá lyban meghatá rozott egészségü gyi ellá tá sá ró l, valamint
lakhatá sá ró l.
(g) Az idő sek otthoná n belü l kü lö n gondozá si egységben vagy csoportban kell ellá tni azt a
személyt, akinél a kü lö n jogszabályban meghatá rozott szerv a demencia kö rébe tartozó
kö zépsú lyos vagy sú lyos kó rképet á llapít meg.
(h) Otthoni szaká polá s a biztosított otthoná ban vagy tartó zkodá si helyén, kezelő orvosá nak
rendelésére, szakképzett á poló által végzett tevékenység.
4.4. A kö ltségvetési szerv alaptevékenységének kormá nyzati funkció szerinti megjelö lése:
1

kormá nyzati funkció szá m
041231

kormá nyzati funkció megnevezése
Rö vid idő tartamú kö zfoglalkoztatá s

2

041232

Start-munka program – Téli kö zfoglalkoztatá s

3
4

041233
072410

Hosszabb idő tartamú kö zfoglalkoztatá s
Otthoni (egészségü gyi) szaká polá s

5

102023

Idő skorú ak tartó s bentlaká sos ellá tá sa

6

102024

Demens betegek tartó s bentlaká sos ellá tá sa

7

102031

Idő sek nappali ellá tá sa

8

102032

Demens betegek nappali ellá tá sa

9

107051

Szociá lis étkeztetés szociá lis konyhá n

8

10

107052

Há zi segítségnyú jtá s

11

107053

Jelző rendszeres há zi segítségnyú jtá s”

4.5. A kö ltségvetési szerv illetékessége, mű kö dési terü lete:
- étkeztetés, há zi segítségnyú jtá s, jelző rendszeres há zi segítségnyú jtá s, idő sek otthona, otthoni
szaká polá s tekintetében: Dunaú jvá ros kö zigazgatá si terü lete,
-

nappali

ellá tá s

5.

tekintetében:

Dunaú jvá ros

és

Baracs

kö zigazgatá si

terü lete.

A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A kö ltségvetési szerv vezető jének megbízá si rendje: A kö ltségvetési szerv vezető jét
Dunaú jvá ros Megyei Jogú Vá ros Ö nkormá nyzata Kö zgyű lése legfeljebb 5 évig terjedő
hatá rozott idő re bízza meg, melyet pá lyá zat kiírá sa elő z meg a kö zalkalmazottak jogá llá sá ró l
szó ló 1992. évi XXXIII. tö rvényben foglaltak szerint, és gyakorolja tekintetében
Magyarorszá g helyi ö nkormá nyzatairó l szó ló 2011. évi CLXXXIX. tö rvényben foglalt
rendelkezések alapjá n a munká ltató i jogokat. Az egyéb munká ltató i jogokat Dunaú jvá ros
Megyei Jogú Vá ros Polgá rmestere gyakorolja.
5.2. A kö ltségvetési szervnél alkalmazá sban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatá si jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabá ly

kö zalkalmazotti jogviszony

a kö zalkalmazottak jogá llá sá ró l szó ló 1992. évi XXXIII.
tö rvény

2

munkaviszony

a munka tö rvénykö nyvérő l szó ló 2012. évi I. tö rvény

3

megbízá si jogviszony

a Polgá ri Tö rvénykö nyvrő l szó ló 2013. évi V. tö rvény

kö zfoglalkoztatá si jogviszony

a kö zfoglalkoztatá sró l és a kö zfoglalkoztatá shoz
kapcsoló dó , valamint egyéb tö rvények mó dosítá sá ró l szó ló
2011. évi CVI. tö rvény

1

4

9

