
Előterjesztés 2. sz. melléklete 

Okirat száma: 2791-7/2015. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Polgár Város 
Önkormányzatának Szociális Szolgáltató Központja alapító okiratát a következők szerint 
adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése:  Polgár Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltató Központja 

1.1.2. rövidített neve: Polgári Szociális Központ 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 4090 Polgár, Dózsa György utca 1. 

1.2.2. telephelye(i):  

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Szociális konyha és Idősek háza  4090 Polgár, Barankovics tér 12. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2006. 07. 01 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Polgár Város Önkormányzata 

2.2.2. székhelye: 4090 Polgár, Barankovics tér 12. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Polgár Város Önkormányzata 
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3.2.2. székhelye: 4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Helyi önkormányzatok szociális, gyermekvédelmi 
feladatainak ellátása: a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. alapján: 
szociális ellátás – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény alapján: gyermekvédelmi feladatok ellátása.  

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 
szakágazat 
száma 

szakágazat megnevezése 

1 
889900 máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás 

nélkül 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Polgár Város Önkormányzata a szociálisan 
rászorultak részére kötelezően ellátandó feladatkörében szociális alapszolgáltatásként 
ellátja az idősek, demens betegek nappali ellátását, a szociálisan rászorultak étkeztetését, a 
házi segítségnyújtást és a családsegítést. Nem kötelezően ellátandó feladatkörében 
támogató szolgáltatást biztosít a fogyatékos személyek részére. A gyermekjóléti szolgálat 
keretében biztosítja a gyermekvédelmi feladatok ellátását.   

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 041236 Országos közfoglalkoztatási program 

2 101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére 

3 102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása 

4 104042 Gyermekjóléti szolgáltatások 

5 107051 Szociális étkeztetés 

6 107052 Házi segítségnyújtás 

7 107054 Családsegítés 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Polgár város közigazgatási területe,  

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét 
(intézményvezető) Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) 
Kormányrendelet alapján nevezi ki nyilvános pályázat útján. A megbízás időtartama 5 év a 
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fenntartó döntése szerint, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
alapján. Egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja átruházott hatáskörben. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény 

2 
munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 

törvény  

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a 2016. január 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési 
szerv 2014. március 27. napján kelt alapító okiratot visszavonom. 

Polgár, 2015. november 26. 

P.H. 

                         Tóth József 
                       polgármester 

 
 


