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A tárgyalandó témakör tárgya:
Őrbottyáni Segítő Kéz Szociális Szolgálat alapító okiratának módosítása
1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
Tisztelt Képviselő-testület!
Kisnémedi Község Önkormányzata megkereste önkormányzatunkat azzal, hogy feladat-ellátási szerződést kötne önkormányzatunkkal a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény (továbbiakban: Szt.) 86. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti étkeztetés és házi segítségnyújtás feladatainak ellátására.
Tekintettel arra, hogy ezen feladatokat az Őrbottyáni Segítő Kéz Szociális Szolgálat (továbbiakban:
Szolgálat) keretei között látjuk el, ezért szükséges az intézmény alapító okiratának módosítása úgy,
hogy az intézmény alaptevékenysége közé beemelésre kerüljön az, hogy a hivatkozott feladatokat
Kisnémedi tekintetében is ellátja, valamint az illetékességi, működési terület kiterjesztése Kisnémedi
közigazgatási területére.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdése alapján a költségvetési szerv létrehozásáról szóló döntés a képviselő-testület hatásköre, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 8. § (1) bekezdés b) pontja szerint költségvetési szerv alapítására helyi
önkormányzati költségvetési szerv esetén a helyi önkormányzat jogosult.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. § (1) bekezdése szerint nem Országgyűlés
vagy Kormány által alapított költségvetési szerv esetén a költségvetési szerv alapításáról alapító okiratban kell rendelkezni. A (2) bekezdés alapján az alapító okiratot és annak módosítását az alapító
szerv, jelen esetben a képviselő-testület adja ki a Magyar Államkincstár által rendszeresített formanyomtatvány alkalmazásával. Az alapító okirat kiadására jogosult személy e tevékenységében nem
helyettesíthető.
Az Ávr. 5. § (4) bekezdése előírja, hogy az alapító okirat módosítása esetén el kell készíteni és a módosító okirathoz csatolni az alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatát is.
A hivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján Őrbottyán Város Önkormányzat képviselő-testülete
jogosult az alapító okirat elfogadásával létrehozott Segítő Kéz Szociális Szolgálat alapító okiratának
módosítására.
Fenti rendelkezések figyelembevételével, a Magyar Államkincstár által rendszeresített formanyomtatvány alapján elkészült a Szolgálat alapító okiratának módosítása, valamint az egységes szerkezetbe
foglalt alapító okirata, mely jelen előterjesztés mellékletét képzi.
A módosítás tartalma:
1.

Az alapító okirat 4. pontja tartalmazza a költségvetési szerv tevékenységére vonatkozó szabályokat, a 4.3 alpont részletezi az alaptevékenységre megállapított rendelkezéseket. Bár az intézmény által ellátott alaptevékenységek köre valójában nem bővül, szükséges ebben az alpontban
is rögzíteni, hogy az étkeztetés és a házi segítségnyújtás szolgáltatásokat alaptevékenységként
Kisnémediben is ellátja.

2.

A 4.5 alpont a költségvetési szerv illetékességét, működési területét állapítja meg. Mivel egy önkormányzati költségvetési szerv illetékessége az adott önkormányzat, jelen esetben Őrbottyán
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közigazgatási területére terjed ki, ezért szükséges az alapesettől eltérő illetékesség és működési
terület megállapítása, mely szerint az étkeztetés és a házi segítségnyújtás tekintetében a Szolgálat illetékessége és működési területe Kisnémedi közigazgatási területére is kiterjed.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és döntsön a határozati javaslatról.
2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK, ÉS
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA
3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK
–

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

–

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

–

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR MEGNEVEZÉSE
2019. évre vonatkozóan költségkihatása az intézmény ellátási területe bővítésének jelenleg nincsen.
Az év közben felmerülő esetleges plusz kiadások esetén a költségvetési rendelet módosítása lesz
szükséges.
5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
A határozati javaslatot az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
A határozati javaslatot a Humánügyi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
6. HATÁROZAT-TERVEZET
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2019. (III. 27.) határozata az Őrbotytyáni Segítő Kéz Szociális Szolgálat alapító okiratának módosításáról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Őrbottyáni Segítő Kéz Szociális Szolgálat alapító okiratát a határozat 1. melléklete szerint módosítja, egyúttal jóváhagyja az alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatát a határozat 2. melléklete szerint.
Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen az alapító okirat módosításának bejegyzéséről, valamint a
működési engedély módosítására vonatkozó eljárás megindításáról.
Őrbottyán, 2019. február 25.
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