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A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 
ALAPÍTÓ OKIRATA 

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 
 
 
Társulási Tanács: 

 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9.§ (1) bekezdés a) 

pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011.( XII.31 )Korm. rendelet 5.§ (1)-(2) bekezdése 
szerinti tartalommal a Demecseri Szociális Alapszolgáltatási Központ 

alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja és a határozat melléklete 
szerint foglalja egységes szerkezetbe: 
 

 

A L A P Í T Ó  O K I R A T  
 
 

I. A költségvetési szerv megnevezése: Demecseri Szociális 
Alapszolgáltatási Központ  

 

Rövidített neve: Demecseri SZAK 
 
 

II. A költségvetési szerv székhelye: 4516 Demecser,  
Szent István út 2-4. 

 
1. Telephelye: (nappali ellátás,  

szociális étkeztetés,  

házi segítségnyújtás): 4516 Demecser, 
Boldogasszony tér 16. 

 

2. A gyermekjóléti szolgálat  
területi irodáinak címe: 4516 Demecser,  

Szent István út 2-4. 
4515 Kék, Kölcsey út 34. 
4517 Gégény, Táncsics-köz 1. 

4534 Székely, Kapitány út 35. 
 

3. Ellátottak számára nyitva álló helyiségek címe: (családsegítés, 
házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés) 
4516 Demecser, Szent István út 2-4. (családsegítés) 

4515 Kék, Kölcsey út 34. 
4517 Gégény, Táncsics-köz 1. 
4534 Székely, Kapitány út 35. 
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III. 1 A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:  ------------------- - 

 
 

IV. A költségvetési szerv 
 

a) 2 az alaptevékenység államháztartási szakágazati besorolása:  

  
889900 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 
 

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók 
szerinti besorolása: 

 
101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 
102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása 

104042 Gyermekjóléti szolgáltatások 
107051 Szociális étkeztetés 

107052 Házi segítségnyújtás 
107054 Családsegítés 
013330 Pályázat – és támogatáskezelés, ellenőrzés 

013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások 
 

Szakmai alaptevékenysége:  

 
- gyermekjóléti szolgálat- összehangolva a gyermeket ellátó 

egészségügyi és nevelési intézményekkel, illetve szolgálatokkal, 
szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez. 
A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális 

személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka 
módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek 

testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének 
elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a 
kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából 

kiemelt gyermek visszahelyezését. 
 

- a családsegítés - a szociális vagy mentálhigiénés problémák illetve 

egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok 
számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet 

megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából 
nyújtott szolgáltatás. 
 

- szociális étkeztetés – az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan 
rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell 
gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan 

vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, 

                                        
1 Hatályon kívül helyezte a Társulási Tanács 6/2014.(II.26.) határozat I. pontja. Hatályos 2014. február 28. 
napjától. 
2 Módosította a Társulási Tanács 6/2014.(II.26.) határozat II. pontja. 
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egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, 

szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt. 
 

- házi segítségnyújtás - házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást 
igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az 
önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. A házi 

segítségnyújtás keretében biztosítani kell az alapvető gondozási, 
ápolási feladatok elvégzését, az önálló életvitel fenntartásában, az 
ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában 

való közreműködést, a veszélyhelyzetek kialakulásának 
megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást. 

 
- nappali ellátás - a nappali ellátás hajléktalan személyek és elsősorban 

a saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi 

állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra 

szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek, részére biztosít 

lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, 
valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá 

igény szerint megszervezi az ellátottak – ide nem értve az idős 
személyeket – napközbeni étkeztetését. 

 

b) Jogszabályban meghatározott közfeladata: 
 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény 57. § (1) szerinti személyes gondoskodás körébe tartozó 
szociális alapszolgáltatás és a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 39-40. §-a szerint 
gyermekvédelmi alapszolgáltatás. A közfeladat szakágazati és 
szakfeladat rendje szerinti besorolására az a) pontban foglaltak az 

irányadóak. 
 

V. Vállalkozási tevékenység:  
 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 
VI. A költségvetési szerv alapításának ideje: 2008. 
 

Alapításáról rendelkező határozat: Demecser Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 1/2008. (I.14.) Kt. számú határozata. 

 
VII. a) A költségvetési szerv alapítójának neve és székhelye:  

Demecser Város Önkormányzata 

 (4516 Demecser, Kétezer-egy tér 1.) 
 

b) A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 

 Demecseri Szociális és Gyermekjóléti Társulás  
 4516 Demecser, Kétezer-egy tér 1. 
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VIII. a) Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv megnevezése, 
székhelye: 

    Demecseri Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa 
    4516 Demecser, Kétezer-egy tér 1. 

 

  b) Felügyeleti szervének megnevezése, székhelye: 
   Demecseri Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa 
   4516 Demecser, Kétezer-egy tér 1. 

 
IX. A költségvetési szerv jogelődje: 

 
A 2004. december 1-jén alapított Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat (Demecser, Szent István út 2-4.) valamint a 2001. október 15-

én alapított Gondozási Központ (Demecser, Boldogasszony tér 16.). 
 

X. A költségvetési szerv  jogállása: 
 

Önálló jogi személy, önkormányzati költségvetési szerv, mely szervet az 

intézményvezető képviseli és az intézmény dolgozói felett a munkáltatói 
jogkört gyakorolja a társulási megállapodásban foglaltak szerint. 

 

XI. A költségvetési szerv elérhetőségei: 
 

Telefon: - Székhely (Demecser):   42/533-500;  
Fax:      42/533-509 

- Telephely (Demecser):   42/233-051 

- Területi iroda I. (Kék):   06/70-375-9364 
- Területi iroda II. (Gégény): 06/45-463-162 

- Területi iroda III. (Székely): 42/236-013 
 

E-mail: szak.demecser@freemail.hu 

 
XII. A költségvetési szerv illetékessége, működési köre:  
 

1) Demecser város közigazgatási területe: családsegítés, gyermekjóléti 
szolgáltatás, gyermekjóléti szolgálat, házi segítségnyújtás, szociális 

étkeztetés, idősek nappali ellátása, demens betegek nappali 
ellátása, fogyatékossággal élők nappali ellátása, idősek, 
fogyatékossággal élők egyéb szociális ellátása bentlakás nélkül. 

 
2) Kék község közigazgatási területe: családsegítés, gyermekjóléti 

szolgáltatás, gyermekjóléti szolgálat, házi segítségnyújtás, szociális 

étkeztetés. 
 

3) Gégény község közigazgatási területe: családsegítés, gyermekjóléti 
szolgáltatás, gyermekjóléti szolgálat, házi segítségnyújtás, szociális 
étkeztetés, idősek nappali ellátása. 

 

mailto:szak.demecser@freemail.hu
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4) Székely község közigazgatási területe: családsegítés, gyermekjóléti 

szolgáltatás, gyermekjóléti szolgálat, házi segítségnyújtás, szociális 
étkeztetés, idősek nappali ellátása. 

 
 
XIII.3 -------------------- 

 
 
XIV.4 A költségvetési szerv  

vezetőjének megbízási  rendje:  Az intézmény magasabb vezetőjét 
a Demecseri Szociális és 

Gyermekjóléti Társulás Társulási 
Tanácsa bízza meg 5 év 
időtartamra. A vezetői megbízásra 

a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

20/B. § (1) bekezdése alapján 
pályázatot kell kiírni.  

 

 
XV.  A foglalkoztatottjaira  

vonatkozó foglalkoztatási  

jogviszonyok megjelölése:  A közalkalmazottak kinevezésére a 
közalkalmazotti jogállásáról szóló 

1992.évi XXXIII. törvény 
(közalkalmazotti jogviszony ) 

 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 
1959.évi IV. törvény alapján 

(polgári jogi jogviszony, megbízási 
szerződés) 
 

A munkaviszony létesítésére a 
Munka Törvénykönyvéről szóló 
2012. évi I. törvény rendelkezései 

az irányadóak. (munka jogi 
jogviszony) 

 
 
 

XVI.  A feladatellátást szolgáló vagyon:  
 

A feladatellátást biztosító, a társulási megállapodás aláírásakor 

meglévő ingó és ingatlan vagyon az ingó helye és az ingatlan fekvése 
szerinti önkormányzat külön tulajdonát képezi.  

 

                                        
3 Hatályon kívül helyezte a típus szerinti besorolást a 79/2011.(IV.27.) ÖKT határozat 11. pontja. Hatályos 
2011.május 28. napjától. 
4 Módosította a Társulási Tanács 6/2014.(II.26.) határozat III. pontja. 
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a) Demecser Város Önkormányzata a Társulás térítésmentes 

használatába adja a demecseri 764 hrsz-ú ingatlanából 2 
irodahelyiséget (összesen 35 m2 alapterület), mely a 

valóságban Demecser, Szent István út 2-4. szám alatt található. 
Térítésmentes használatba adja továbbá a demecseri 264/1 
hrsz-ú 440 m2 alapterületű ingatlanából 13 db helyiséget, 

összesen 200 m2 alapterülettel, mely a valóságban Demecser, 
Boldogasszony tér 16. szám alatt található.    

 

Demecser Város Önkormányzata a Társulás térítésmentes 
használatába adja külön megállapodás alapján, 2013. június 

15-ei fordulónappal készített leltár szerinti ingóságokat. 
 

A térítésmentes használat a Társulást mindaddig megilleti, 

ameddig annak tagja Demecser Város Önkormányzata. 
 

b) Székely Község Önkormányzata a Társulás térítésmentes 
használatába adja a székelyi 105 hrsz-ú, a valóságban 
Székely, Kapitány út 35. szám alatti ingatlanából 1 db 

helyiséget, összesen 16 m2 alapterülettel.  
 

Székely Község Önkormányzata a Társulás térítésmentes 

használatába adja külön megállapodás alapján, 2013. június 
15-ei fordulónappal készített leltár szerinti ingóságokat. 

 
A térítésmentes használat a Társulást mindaddig megilleti, 
ameddig annak tagja Székely Község Önkormányzata. 

 
c) Kék Község Önkormányzata a Társulás térítésmentes 

használatába adja a kéki 423/1 hrsz-ú, a valóságban Kék, 
Kölcsey út 34. szám alatti ingatlanából 1 db helyiséget, 
összesen 25 m2 alapterülettel. 

 
Kék Község Önkormányzata a Társulás térítésmentes 
használatába adja külön megállapodás alapján, 2013. június 

15-ei fordulónappal készített leltár szerinti ingóságokat. 
 

A térítésmentes használat a Társulást mindaddig megilleti, 
ameddig annak tagja Kék Község Önkormányzata. 
 

d) Gégény Község Önkormányzata a Társulás térítésmentes 
használatába adja a gégényi 641/2 hrsz-ú, a valóságban 
Gégény, Táncsics-köz 1. szám alatti ingatlanát. 

 
Gégény Község Önkormányzata a Társulás térítésmentes 

használatába adja külön megállapodás alapján, 2013. június 
15-ei fordulónappal készített leltár szerinti ingóságokat. 
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A térítésmentes használat a Társulást mindaddig megilleti, 

ameddig annak tagja Gégény Község Önkormányzata. 
 

A Társulás működése során keletkezett vagyon a Társulás tulajdona. A 
Társulás megszűnése esetén a Társulás vagyona és annak szaporulatai 
a Társulás tagjait vagyoni hozzájárulásuk arányában illeti meg.   

 
A Társulás megszűnése esetén jogutódnak a társuló önkormányzatok 
képviselő-testületei minősülnek, a kötelezettségekért vagyoni 

hozzájárulásuk arányában felelnek.  
 

A Társulás nevében a tulajdonosi jogokat a Társulási Tanács 
gyakorolja. 

 

 
XVII.5 :  -------------- 

 
 
XVIII.6 -------------- 

 
 
XIX.7 : ----------------- 

 
XX.8 Az alapító okirat módosítását a Társulási Tanács az alábbi 

határozattal fogadta el:  
 
Demecseri Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa 6/2014. 

(II.26.) határozata. 
 

 

Záradék 9 
 
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel 

lép hatályba,  ezzel egyidejűleg a Demecseri Szociális Alapszolgáltatási 
Központ alapító okiratáról szóló 17/2013. (XI.11.) határozat, valamint a 2013. 
november 11. napján kelt egységes szerkezetű alapító okirat hatályát veszti. 
 
 

Demecser, 2014. február 28. 
 

Kiss Gyula 

a társulás elnöke 

                                        
5 Hatályon kívül helyezte a Társulási Tanács  5/2013.(VI.10.) határozat VIII. pontja.  Hatályos 2013.június 

15. napjától 
6 Hatályon kívül helyezte a Társulási Tanács  5/2013.(VI.10.) határozat IX. pontja.  Hatályos 2013.június 
15. napjától 
7 Hatályon kívül helyezte a típus szerinti besorolást a 79/2011.(IV.27.) ÖKT határozat 14. pontja. Hatályos 

2011.május 28. napjától. 
8 Módosította a Társulási Tanács 6/2014.(II.26.) határozat IV. pontja.  
9 Módosította a Társulási Tanács 6/2014.(II.26.) határozat V. pontja. 


