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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!
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete 49/2019. (III. 27.) számú határozatával módosította az Őrbottyáni Segítő Kéz Szociális Szolgálat alapító okiratát annak érdekében, hogy Kisnémedi
Önkormányzata megkeresését elfogadva feladat-ellátási szerződést köthessen Kisnémedi Község
Önkormányzatával a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 86. §
(1) bekezdés b) és c) pontjai szerinti étkeztetés és házi segítségnyújtás feladatainak ellátására.
A képviselő-testület döntése alapján a Magyar Államkincstárnál elindítottuk a törzskönyvi nyilvántartási eljárást. A Magyar Államkincstár 2019. április 5-én kelt végzésében hiánypótlásra szólította fel önkormányzatunkat.
2019. január 1. napjától módosult a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet 1. mellékletében a „107051 Szociális étkeztetés” elnevezésű kormányzati funkció „107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán” elnevezésre. Tekintettel arra, hogy az egységes szerkezetű alapító okiratban még a régi elnevezéssel
szerepelt ez a kormányzati funkció, ezért a Magyar Államkincstár felhívta az önkormányzatot, hogy
ezt a változást a módosító okiratban is vezessük át.
A Magyar Államkincstár kérte továbbá, hogy mivel a feladat-ellátási szerződést 2019. május 1. napi
hatállyal kötjük Kisnémedi Önkormányzatával, ezért az alapító okirat módosítása hatályba lépésének
dátuma is 2019. május 1. napja legyen. Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratban technikai
pontosítást kértek, mégpedig a 6. Záró rendelkezések rész törlésére vonatkozóan.
Fentieknek megfelelően ismételten elkészítettük a Szolgálat alapító okiratának módosítását, valamint
az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés mellékletét szerint.
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

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 49/2019. (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.
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
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4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR MEGNEVEZÉSE
5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
6. HATÁROZAT-TERVEZET
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2019. (IV. 10.) határozata az Őrbotytyáni Segítő Kéz Szociális Szolgálat alapító okiratának módosításáról szóló 49/2019. (III. 27.)
határozat módosításáról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Őrbottyáni Segítő Kéz Szociális Szolgálat alapító okiratának módosításáról szóló 49/2019. (III. 27.) számú határozata 1. mellékletét jelen határozat 1. melléklete, 2. mellékletét pedig jelen határozat 2. melléklete szerint módosítja
és hagyja jóvá. Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen az alapító okirat módosításának bejegyzéséről.
Őrbottyán, 2019. április 8.
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