Okirat száma: 01-81-1/2015.

ALAPÍTÓ OKIRAT
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Nyitott KAPUVÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratát a következők szerint adom
ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1.

A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ

1.2.

A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye:
9330 Kapuvár, Dr. Lumniczer Sándor u. 12.
1.2.2. telephelye(i):
telephely megnevezése

telephely címe

1

Családsegítő Szolgálat,
Gyermekjóléti Szolgálat,
Közösségi ellátás

9330 Kapuvár, Zöldfasor utca 15.

2

Idősek Klubja

9330 Kapuvár, Mátyás király u. 29.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1998. 07. 01.

2.2.

A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1. megnevezése: Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
2.2.2. székhelye:
9330 Kapuvár, Fő tér 1.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1.

A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének
3.1.1. megnevezése: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás
Társulási Tanácsa
3.1.2. székhelye:
9330 Kapuvár, Fő tér 1.

3.2.

A költségvetési szerv fenntartójának

3.2.1. megnevezése:
3.2.2. székhelye:

Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás
9330 Kapuvár, Fő tér 1.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1.

A költségvetési szerv közfeladata:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény alapján:
4.1.1. Étkeztetés
57.§ (1) bekezdés c. pont és a 62. §
4.1.2. Házi segítségnyújtás
57 § (1) bekezdés d. pontja és a 63.§
4.1.3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
57. § (1) bekezdés f. pontja és a 65.§
4.1.4. Családsegítés
57. § (1) bekezdés e. pontja és a 64. §
4.1.5. Nappali ellátás:
57. § (1) bekezdés j. pontja alapján
Idősek Klubja
65/F.§(1) bekezdés a. pont
Fogyatékosak nappali ellátása
65/F.§ (1) bekezdés c. pont.
4.1.6. Közösségi ellátások:
57. § (1) bekezdés g. pontja alapján
közösségi pszichiátriai ellátás
65/A.§(1) (2)bekezdés alapján
4.1.7. Szociális foglalkoztatás
99/B. §
4.1.8. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 39- 40. § alapján
Gyermekjóléti szolgáltatás.

4.2.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma

1
4.3.

889900

szakágazat megnevezése
M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Az intézmény
4.3.1. az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorulóknak a legalább napi
egyszeri meleg étkezését biztosítja, akik azt önmaguknak, illetve eltartottjaik
részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.
4.3.2. házi segítségnyújtás keretében biztosítja a szolgáltatást igénybe vevő személy
saját lakókörnyezetében az életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.
4.3.3. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében a saját otthonukban elő, egészségi
állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő
használatára képes időskorú, vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai
betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek
elhárítása céljából nyújtott ellátást biztosítja.
4.3.4. családsegítés keretében biztosítja 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 szolgáltatást.
4.3.5. nappali ellátás keretében a hajléktalan személyek és elsősorban a saját
otthonukban élő
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-

tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk
miatt szociális és mentális támogatásra szoruló önmaguk ellátására részben
képes személyek,

-

harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy
önellátásra nem képes, de felügyeltre szoruló fogyatékos, illetve autista
személyek

részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra,
valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére, továbbá igény szerint
megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését.
4.3.6. szociális foglalkoztatás keretén belül biztosítja, az intézmény szakmai programja
alapján az egyéni gondozási, fejlesztési, illetve rehabilitációs tervben foglaltak
szerint, az ellátott meglévő képességeire építve, korának, fizikai és mentális
állapotának megfelelő munka- rehabilitáció vagy fejlesztő- felkészítő
foglalkoztatást.
4.3.7. gyermekjóléti szolgáltatás keretében biztosítja a gyermek érdekeit védő speciális
személyes szociális szolgáltatást, 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.
4.3.8. Összehangolva a gyermeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási
intézményekkel, illetve szolgálatokkal- szervezési, szolgáltatási és gondozási
feladatokat végez.
4.4.

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

101143

Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása

2

101221

Fogyatékossággal élők nappali ellátása

3

102030

Idősek, demens betegek nappali ellátása

4

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali
intézményében

5

104042

Gyermekjóléti szolgáltatások

6

107030

Szociális foglalkoztatás

7

107051

Szociális étkeztetés

8

107052

Házi segítségnyújtás

9

107053

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

10

107054

Családsegítés

4.5.

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:
4.5.1. Szociális étkeztetés esetében:
Kapuvár város közigazgatási területe, Himod, Kisfalud, Mihályi, Vadosfa,
Babót, Osli községek közigazgatási területe.
4.5.2. Házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében:
Kapuvár város közigazgatási területe, Babót, Himod, Kisfalud, Mihályi, Osli,
Szárföld, Veszkény községek közigazgatási területe.
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4.5.3. Családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás és közösségi pszichiátriai ellátás
esetében:
Kapuvár város közigazgatási területe, Babót, Himod, Kisfalud, Mihályi, Osli,
Szárföld, Veszkény, Vadosfa községek közigazgatási területe.
4.5.4. Nappali ellátás esetében:
Idősek Klubja esetében: Kapuvár város közigazgatási területe
4.5.5. Fogyatékosok nappali ellátása esetében:
Kapuvár, Babót, Beled, Cirák, Dénesfa, Edve, Gyóró, Himod, Hövej, Kisfalud,
Mihályi, Osli, Rábakecöl, Szárföld, Vadosfa, Vásárosfalu, Veszkény, Vitnyéd,
Fertőd, Fertőszentmiklós

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
Az intézmény vezetőjét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény, és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a
szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő
végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet alapján nyilvános pályázat
útján Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Társulási Tanácsa
bízza meg. A megbízás határozott időre szól. A megbízás előkészítése a Társulási
Tanács elnökének feladata. A pályáztatással kapcsolatos feladatokat a Kapuvár Városi
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, mint a Társulás munkaszervezete látja el.
A munkáltatói jogokat az intézményvezető felett a Kapuvár Térségi Szociális és
Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Társulási Tanácsa, az egyéb munkáltatói jogokat a
Társulási Tanács elnöke látja el.

5.2.

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

közalkalmazott

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény

2

Egyéb foglalkoztatásra irányuló
jogviszony
(pl. megbízási jogviszony)

Polgári Törvénykönyvről szóló mindenkor hatályos törvény

5.3.

A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: A költségvetési szerv
szervezeti felépítését és működését a szervezeti és működési szabályzat szabályozza.

6. Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot 2015. április 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a
költségvetési szerv 2013. június 27. napján kiadott, 01-108-6/2013. okirat számú alapító
okiratát visszavonom.
Kapuvár, 2015. február 12.
P.H.
aláírás
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