Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
Alapszolgáltatási Központjának
Alapító Okirata
/egységes szerkezetben/
Iktatószám: 115-6/2010.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a személyes gondoskodást nyújtó szociális alap- és
szakosított ellátás, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás egyes feladatait
Alapszolgáltatási Központ útján látja el.
1. A költségvetési szerv neve:
Rövidített neve:
Székhelye:
Alapításának ideje:
Székhelyen működik:
Jogelődje:

Alapszolgáltatási Központ
AK
Öcsöd, Hunyadi út 57.
2005.
Tóth József Idősek Otthona
Egyesített Szociális Intézmény
Öcsöd, Hunyadi út 57.

2. Székhelyen kívül működő telephely:
Öcsöd, Árpád út 2.
– Családsegítő és gyermekjóléti iroda

3. Besorolása - ellátási forma szerint: - alapszolgáltatást, ápolást-gondozást és gyermekjóléti
- típus szerint:

szolgáltatást nyújtó intézmény
étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, nappali
ellátás (idősek klubja), idősek otthona, gyermekjóléti
szolgáltatás.

4. Jogszabályban meghatározott közfeladata:
a szociálisan rászorultak napi egyszeri melegétellel való ellátása, házi segítségnyújtás, a szociális és
mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek napközbeni gondozása,
- a gondozottak teljes körű ellátása, állandó felügyelete, gondozása, ápolása,
– családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás.
–

5. Alaptevékenysége:
TEÁOR szerinti szakágazati besorolása:
873000 Idősek fogyatékosok bentlakásos ellátása
Szakfeladat rendje:
873011 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása /TEÁOR 87.30/
881011 Idősek nappali ellátása /TEÁOR 88.10/
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás /TEÁOR 88.99/
889921 Szociális étkeztetés /TEÁOR 88.99/
889922 Házi segítségnyújtás /TEÁOR 88.99/
889924 Családsegítés /TEÁOR 88.99/
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai /TEÁOR 84.11/
890441 Közcélú foglalkoztatás /TEÁOR 88.99/

-26.

Feladatait
- ápoló gondozó otthonban székhelyen 21 férőhellyel,
- házi segítségnyújtással székhelyről 24 fő ellátásával,
- szociális étkeztetéssel székhelyről,
- nappali szociális ellátással székhelyen 6 férőhellyel,
látja el.
Ellátja továbbá telephelyről a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás
feladatait.

7. Működési köre: Öcsöd nagyközség közigazgatási területe
8. Az alapítói jogokkal felruházott irányító szervének neve, székhelye:
Nagyközségi Önkormányzat
Öcsöd, Kossuth tér 1.
9. Típus szerinti besorolása:
a/ tevékenységének jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv
b/ közszolgáltató szerve típusa szerint: közintézmény
c/ feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint: önállóan működő
költségvetési szerv – műszaki, gondnoki, pénzügyi feladatai ellátására kijelölt szerv
a Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet.
10. Vezetőjének kinevezési rendje
Az intézmény önálló jogi személy, élén felelős vezetőként intézményvezető áll. Az intézményvezetőt a
Képviselőtestület nevezi ki határozatlan időre. A magasabb vezető kinevezésének rendjére a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a végrehajtására kiadott 257/2000. /XII.
26./ Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
11. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló,
melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény az irányadó.
Öcsöd, 2010. május 25.
Molnár Bálint
polgármester
Záradék:
Az Alapszolgáltatási Központ alapító okiratát Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a
90/2007. /X. 25./, 116/2007. /XII. 21./, 8/2008. /II. 14./, 55/2008. /VI. 19./, 39/2009. /V. 14./, 74/2009. /IX.
10./, 100/2009. /XI.26./, 8/2010. /II. 15./ és a 38/2010. /V. 20./ számú határozattal módosított 84/2005. /VI.
30./ számú testületi határozatával jóváhagyta.
Öcsöd, 2010. május 25.
Komlós Lajosné
jegyző

