


 

 

Okirat száma: 1/2020.SZSZK 

                                                                  100/2021(V.03.) számú önkormányzati határozat 1.melléklete 

 

Módosító okirat 

A Szociális Szolgáltatási Központ Pomáz Város Önkormányzata által 2020. március 4. napján 
kiadott, 1/2020. SZSZK számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 8/A. §-a alapján - a 100/2021.(V.03.) számú határozatára figyelemmel -a következők 
szerint módosítom: 

 
1. Az alapító okirat 4.5. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

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

és házi segítségnyújtás Csobánka község közigazgatási területén. 

 
 

2. Az alapító okirat 5.2. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

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 
Egészségügyi szolgálati 

jogviszony 
az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. 

törvény 

 

 

 



 

 

Okirat száma: 1/2020.SZSZK                                   
      100/2021(V.03.) számú önkormányzati határozat 2.melléklete 

 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

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

Szolgáltatási Központ alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 

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

1.1.1. megnevezése: Szociális Szolgáltatási Központ 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye:2013 Pomáz, Községház utca 2. 

1.2.2. telephelye(i): 
 

telephely megnevezése telephely címe 

1 Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2013 Pomáz, Kossuth Lajos utca 21/A 

2 Védőnői Szolgálat 2013 Pomáz, Kossuth Lajos utca 38/B  

2. A költségvetési szerv 

alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 
 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma:2007.07.01. 

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

2.2.1. megnevezése: Pomáz Város Önkormányzata 

2.2.2. székhelye:2013 Pomáz, Kossuth Lajos utca 23-25. 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 
 

megnevezése székhelye 

1 Pomázi Városi Bölcsőde 2013 Pomáz, Templom tér 11. 

2 Szociális Gondozási Központ 2013 Pomáz, Községház utca 2. 

3 Pomáz Város Gyermekjóléti Szolgálat 2013 Pomáz, Szent Miklós tér 1. 

4 Védőnői Szolgálat 2013 Pomáz, Jankovics Gyula utca 2.  
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3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 
3.1.1. megnevezése: Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye:2013 Pomáz, Kossuth Lajos utca 23-25. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Pomáz Város Önkormányzata 

3.2.2. székhelye:2013 Pomáz, Kossuth Lajos utca 23-25. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: költségvetési szerv közfeladata: Az 1993. évi III. tv., 
1997. évi XXXI. tv. valamint az 1/2000.(01.07.) SzCsM rendelet és a 49/2004.(V.21.) 
ESzCsM rendelet alapján - az idősek nappali ellátása, a szociális étkeztetés, az idősek 
átmeneti ellátása, a gyermekjóléti szolgáltatás, családsegítés és védőnői feladatok 
teljeskörű ellátása 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 
 

szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 889900 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül  

 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Idősek nappali ellátása a saját otthonukban élő, 
idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmagukról való 
gondoskodásra részben képes személyek intézményi napközbeni ellátása. Szociális 
étkeztetés a koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai vagy 
szenvedélybetegségük, hajléktalanságuk miatt önmaguk, illetve eltartottjaik részére 
tartósan vagy átmeneti jelleggel étkezés biztosítására nem képes személyeknek nyújtott 
legalább napi egyszeri meleg étkezésével kapcsolatos feladat. A házi segítségnyújtás 
legfeljebb napi 4 órás gondozási igényű személy részére nyújtott, alapvető gondozási, 
ápolási feladatok, önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás 
körülményeinek megtartásában való közreműködés. Idősek nappali ellátása az 
önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban időlegesen gondoskodni nem 
képes időskorúak átmeneti jellegű teljes körű ellátása. A gyermekjóléti szolgáltatás a 
gyermekjólétnek, azaz a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, személyi, 
vagyoni és egyéb jogainak biztosítása. A családsegítés 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 szolgáltatás. A védőnő 
feladata a nővédelem, a várandós anyák gondozása külön jogszabályban foglaltak szerint; 
a gyermekágyas időszakban segítségnyújtás és tanácsadás az egészségi állapottal, az 
életmóddal, szoptatással, valamint a családtervezéssel kapcsolatban; az újszülött kortól a 
tanulói jogviszony megkezdéséig a gyermekek gondozása, az óvodában a védőnői 
feladatok végzése, az oktatási intézményben a tanulók ellátása a külön jogszabályban 
foglaltak szerint; az oktatási intézménybe nem járó otthon gondozott tanköteles korú 
gyermek gondozása; családgondozás keretében, az egyéni és közösségi egészségfejlesztési, 
egészségvédelmi programok tervezésében, szervezésében és megvalósításában részvétel. 

 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 



 

 

kormányzati 

funkciószám 
kormányzati funkció megnevezése 

1 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 

2 102025 Időskorúak átmeneti ellátása 

3 102031 Idősek nappali ellátása 

4 104042 Család-és gyermekjóléti szolgáltatások 

5 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán 

6 107052 Házi segítségnyújtás 
 

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

házi segítségnyújtás Csobánka község közigazgatási területén.  

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét pályázat útján 5 

éves időtartamra Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bízza meg a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és külön jogszabályok 

alapján. Az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója Pomáz Város Polgármestere. 

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 
Egészségügyi szolgálati 
jogviszony 

az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. 

törvény 

 


