
 

Okirat száma: 92-3/2016. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Gencsapáti Idősek 
Klubja alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Gencsapáti Idősek Klubja 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 9721 Gencsapáti, Hunyadi út 225. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2001. május 1. 

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

2.2.1. megnevezése: Gencsapáti Község Önkormányzata 

2.2.2. székhelye: 9721 Gencsapáti, Hunyadi út 229. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 9721 Gencsapáti, Hunyadi út 229. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Gencsapáti Község Önkormányzata 

3.2.2. székhelye: 9721 Gencsapáti, Hunyadi út 229. 
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4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.a.) pontjában meghatározott szociális ellátások és 
szolgáltatások, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 57. §-ában és 86. §-ában meghatározott szociális alapellátások (étkeztetés, házi 
segítségnyújtás, idősek nappali ellátása) biztosítása. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 881 000 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül 
 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Az intézmény az étkeztetés keretében azoknak a 
szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodik, akik 
azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek 
biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai 
betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt. 
A házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját 
lakókörnyezetében biztosítja az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. 
Ennek keretében biztosítja az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, az önálló 
életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek 
megtartásában való közreműködést, valamint a veszélyhelyzetek kialakulásának 
megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást. 
A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő, 

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

b) az Szt. 93. § (4) bekezdése szerinti kivétellel a tizennyolcadik életévüket betöltött, 
fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek, illetve 
szenvedélybetegek, 

c) harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem 
képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista 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. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 102031 Idősek nappali ellátása 

2 107051 Szociális étkeztetés 

3 107052 Házi segítségnyújtás 
 
4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Gencsapáti és Perenye községek 

közigazgatási területe. 
Perenye Község Önkormányzata (9722 Perenye, Béke út 37.) az intézményi ellátást 
igénybe vevő perenyei lakosok után az önkormányzatok által megkötött közszolgáltatási 
feladat-ellátási szerződésben meghatározottak szerinti hozzájárulást fizet. 
Amennyiben Perenye Község Önkormányzata nem fizet, az ellátást igénybe vevő köteles a 
Gencsapáti Község Önkormányzata önkormányzati rendeletében meghatározott térítési 
díjat megfizetni. 
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5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét Gencsapáti 
község Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg, meghatározott időtartamra, 
pályázat útján. A vezető magasabb vezető állású dolgozó, felette a munkáltatói jogokat 
(megbízás, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, összeférhetetlenség megállapítása, 
fegyelmi eljárás, fegyelmi büntetés kiszabása) a Képviselő-testület, az egyéb munkáltatói 
jogköröket Gencsapáti község polgármestere gyakorolja. 

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 

3 Megbízási jogviszony A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. január 16. napján kelt alapító okiratot 
visszavonom. 

Gencsapáti, 2016. február 11. 

                                   (: Dr. Görög István :)                                             (: Bodorkós Ferenc :) 
                                                 jegyző                                                                    polgármester 
 
 
 


