Alapító okirat
Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 8. §-a, az 1993. évi III. tv. a szoc. igazgatásról és szoc.
ellátásokról, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról az 1997. évi
XXXI.tv. alapján az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki:
A költségvetési szerv
Neve: Családsegítõ Központ Berhida
Székhelye: 8181 Berhida, Veszprémi út 1-3.
Telephelye: 8181 Berhida, Hősök tere 38.
Jogszabályban meghatározott közfeladata:
Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
Alaptevékenysége: 8899 Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás
bentlakás nélkül
Kötelező alapfeladata:
a.) szociális:
881011
889201
889921
889922
b.)

Idősek nappali ellátása
Gyermekjóléti szolgáltatás
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás

889924 Családsegítés
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
890443 Egyéb közfoglalkoztatás

Alapfeladataként látja el:
A gyermekek védelmérõl és a szociális ellátásokról szóló jogszabályokból
adódó feladatokat.
A megállapodás szerint a családsegítő és gyermekjóléti feladatokat Vilonyát
érintően Vilonya községben a Kossuth utca 18. szám alatt az erre a célra
nyitva álló helyiségben látja el.
A Várpalota Kistérség Többcélú Társulása szervezésében a szociális és
gyermekjóléti feladatok kistérségi koordinációját, mikro térségi működéséből
adódó feladatait.
A mikro térségi feladatokat ellátó intézmény a Többcélú Társulás szervező

tevékenysége mellett magasabb szakmai és gazdasági hatékonysággal
biztosítja működését.
Működési területe:
Berhida Város közigazgatási területe.
2003.01.01-től, megállapodás alapján az a)-b) pont feladataiban Vilonya
Község, közigazgatási területe.
2004. dec.31-től megállapodás alapján a nappali szociális ellátást érintően
Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának közigazgatási területe.
Érvényes működési engedély száma: 01/00528-4/99.
Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye:
Berhida Városi Önkormányzat Képviselőtestülete 8181 Berhida, Veszprémi út 1-3.
Vilonya Községi Önkormányzat Képviselőtestület Vilonyát érintően.
Alapítás időpontja:
1997. október 30.
Gazdálkodási besorolása alapján: önállóan működő.
A pénzügyi-gazdasági feladatait -a feladatmegosztásról szóló megállapodás szerinta Polgármesteri Hivatal látja el.
A költségvetési szerv számlaszámmal rendelkezik.
A költségvetési számla száma: 11748076-15589569
Adószámmal rendelkezik: 15589569-2-19
A nem tárgyi adómentes tevékenységének az ÁFA szabályai szerint tesz eleget.
Vállalkozási tevékenységet nem végez.
Vezetőjének megbízási rendje:
Az intézményvezető megbízásának rendje: a képviselő-testület – pályázat alapján –
a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek és az önkormányzat
által a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő vezetőt bíz meg. A
vezetői megbízás határozott időre szól.
Vezetője: Hargitai Tünde
2008.április 01 – 2013.június 30-ig, határozott időre.
Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a
jogviszonya

(közfoglalkoztatottak)

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
(megbízási jogviszony) az irányadó.
Fenntartó neve és címe:
Szociális és Gyermekjóléti feladatokat ellátó mikro térségi Társulás Berhida
8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3.
Az intézmény típusa: szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi
A feladatellátást szolgáló vagyona:
A leltárában szereplő eszközök; az alapító által biztosított támogatás és
meghatározott saját bevétel; valamint az alapfeladataihoz elnyert pályázati
pénzeszközök.
A vagyon feletti rendelkezés joga:
Az Önkormányzat rendeletében elfogadott költségvetési keretén belül
kötelezettségvállalási, utalványozási, szakmai teljesítés igazolási joggal és
felelősséggel bír az intézményvezető, beleértve a selejtezett, vagy feleslegessé váló
eszközeiről, mint vagyon tárgyairól történő rendelkezést is ( a vagyon rendeletben
foglaltak figyelembevételével).
Az ingatlan feletti rendelkezési jog csak az üzemeltetésre, fenntartásra terjed ki.
Az ingatlanok az önkormányzat nyilvántartásában szerepelnek, a beruházási,
felújítási, hasznosítási jogkört az alapító gyakorolja, az alapító nevében a
polgármester jár el.
Berhida, 2012. május 7.
P.H.

Pergő Margit
polgármester

Dr. Cseh Tamás
jegyző

Záradék
A Családsegítő Központ alapító okirat módosítását ( s így az egységes szerkezetű új
alapító okiratot ) a Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 2012. május 7-i
ülésén a 77/2012.( V.7.) számú Kt.határozatával hagyta jóvá.

