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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Szociális Szolgálat Alapító 

Okiratának módosítását a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjával e határozat 

1. számú melléklete szerinti Módosító okirat alapján elfogadja. 
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„1. sz. melléklet a 79/2016. (II.11.) Kt. sz. határozathoz” 

 

 Okirat száma: 656-3/2016 

Módosító okirat 
 

Az Ercsi Szociális Szolgálat, az Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete által a 

2014. november 25. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a következők szerint módosítom: 

 

1. Az alapító okirat 1. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

1.1. A költségvetési szerv megnevezése: Ercsi Szociális Szolgálat 

 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1.székhelye: 2451 Ercsi, Lejtő sor 1.  

1.2.2.telephelye: 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Ercsi Szociális Szolgálat 2451 Ercsi, Kossuth u. 12. 

 

2. Az alapító okirat 2. pontja elhagyásra kerül. 

 

3. Az alapító okirat a következő sorokkal egészül ki: 

 

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2003.01.01. 

 

4. Az alapító okirat 3. pontja elhagyásra kerül. 
 

5. Az alapító okirat 4. pontja helyébe, mely a módosított okirat 3.1. pontjában szerepel, az 

alábbiak szerint módosul: 
 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 2451 Ercsi, Fő u. 20. 

 

6. Az alapító okirat 5. pontja helyébe, mely a módosított okirat 4.5. pontjában szerepel, a 

következő rendelkezés lép: 
 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Ercsi Város közigazgatási területe 

 

6. Az alapító okirat 6. pontja elhagyásra kerül. 

 

7. Az alapító okirat 7. pontja helyébe, mely a módosított okirat 4.2 és 4.3. pontjaiban 

szerepel, a következő rendelkezések lépnek: 

 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 881000 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül 

 

 



4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A költségvetési szerv ellátja a szociális és 

gyermekjóléti alapfeladatokat, illetve egyes önként vállalt feladatokat, így különösen az 

időskorú és demens betegek tartós bentlakásos ellátását. Továbbá szociális étkeztetési, házi 

segítségnyújtási szolgáltatásokat is nyújt a szerv. 
 

8. Az alapító okirat 8., 9. és 10. pontjai elhagyásra kerülnek. 

 

9. Az alapító okirat 11. pontja helyébe, mely a módosított okirat 4.4. pontjában szerepel, a 

következő rendelkezés lép: 

 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 

funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 

2 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása 

3 102031 Idősek nappali ellátása 

4 102032 Demens betegek nappali ellátása 

5 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások 

6 107051 Szociális étkeztetés 

7 107052 Házi segítségnyújtás 

 

10.  Az alapító okirat 12. pontja helyébe, mely a módosított okirat 4.1. pontjában szerepel, a 

következő rendelkezés lép: 
 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Szociális közszolgáltatások alaptevékenységként történő 

ellátása. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti 

személyes gondoskodást nyújtó ellátás, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (2) bekezdésében foglalt ellátása. 

 

11.  Az alapító okirat 13. pontja helyébe, mely a módosított okirat 5.1. és 5.2. pontjaiban 

szerepel, a következő rendelkezések lépnek: 

 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézményvezetőt nyilvános 

pályázat útján, a Képviselő-testület nevezi ki Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 41.§ (7) bekezdése, valamint a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény, illetve a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet előírásai 

szerint. 

 

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  

 

12. Az alapító okirat 14. pontja elhagyásra kerül. 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 

alkalmazni. 
 

Kelt: Ercsi, 2016. február 11. 

P.H. 

Győri Máté 

polgármester 



„2. sz. melléklet a 79/2016. (II.11.) Kt. számú határozathoz” 

 

Okirat száma: 656-4/2016 

Alapító okirat 

 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján az Ercsi Szociális 

Szolgálat alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

 

1. A költségvetési szerv 

megnevezése, székhelye, telephelye 

 
1.1.   A költségvetési szerv megnevezése: Ercsi Szociális Szolgálat 

1.2.   A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 2451 Ercsi, Lejtő sor 1.  

1.2.2. telephelye: 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Ercsi Szociális Szolgálat 2451 Ercsi, Kossuth u. 12. 

 

2. A költségvetési szerv 

alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

 
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2003.01.01. 

 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

 
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 2451 Ercsi, Fő u. 20. 

 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

 
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Szociális közszolgáltatások alaptevékenységként történő 

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

szerinti személyes gondoskodást nyújtó ellátás, továbbá a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (2) bekezdésében foglalt 

ellátása. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 881000 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül 

 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A költségvetési szerv ellátja a szociális és 

gyermekjóléti alapfeladatokat, illetve egyes önként vállalt feladatokat, így különösen az 

időskorú és demens betegek tartós bentlakásos ellátását. Továbbá szociális étkeztetési, 

házi segítségnyújtási szolgáltatásokat is nyújt a szerv. 

 



4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 

funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 

2 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása 

3 102031 Idősek nappali ellátása 

4 102032 Demens betegek nappali ellátása 

5 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások 

6 107051 Szociális étkeztetés 

7 107052 Házi segítségnyújtás 

 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Ercsi Város közigazgatási 

területe 

 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

 
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézményvezetőt nyilvános 

pályázat útján, a Képviselő-testület nevezi ki Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41.§ (7) bekezdése, valamint a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, illetve a 257/2000. (XII.26.) Korm. 

rendelet előírásai szerint. 

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  

 

Záró rendelkezés 

 
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 

ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. november 25. napján kelt, Ercsi Város 

Önkormányzat Képviselő-testület 363/2014 (XI. 25.) határozatával elfogadott alapító okiratot 

visszavonom. 

 

Kelt: Ercsi, 2016. február 11. 

P.H. 

Győri Máté 

  polgármester 

 


