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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (1) bekezdés alapján a költségvetési 

szerv jogszabályban vagy alapító okiratban meghatározott közfeladat ellátására létrejött jogi 

személy. 

 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 

(a továbbiakban: Ávr.) 5. § (1) bekezdése f) pontja szerint az alapító okirat tartalmazza a 

költségvetési szerv közfeladatát, alaptevékenységét, ezek kormányzati funkció szerinti 

megjelölését és főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolását. 

 

Dunaföldvár Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ hatályos alapító 

okiratát Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: 

Képviselő-testület) 76/2016. (IX.27.) KT határozattal hagyta jóvá.  

A Napsugár Idősek Otthona hatályos alapító okiratát a 76/2018. (V.15.) KT határozattal fogadta 

el. 

 

Napsugár Idősek Otthona jelenleg ellátja a tanyagondnoki szolgáltatást is. A Képviselő-testület 

a 42/2021. (VIII.26) KT határozattal a 2022. január 1. napjától a tanyagondnoki szolgáltatást, 

mint szociális alapszolgáltatást Dunaföldvár Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és 

Alapszolgáltatási Központ (7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 14.) biztosítja. 

 

A fentiekre tekintettel 2022. január 1. napjával a Dunaföldvár Család-és Gyermekjóléti 

Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ alaptevékenysége bővül és a Napsugár Idősek Otthona 

alaptevékenységéből kikerül a szociális alapszolgáltatás, a tanyagondnoki szolgáltatás. 

 

Az alaptevékenységben bekövetkező változások miatt az intézmények alapító okiratait 

módosítani kell. 

 

Az Ávr. 5.§ (4) bekezdés értelmében az alapító okirat módosítása esetén el kell készíteni és a 

módosító okirathoz csatolni kell az alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

változatát is.  

 

A módosító okiratok és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratok az 

előterjesztés mellékletét képezi. 

 



A Dunaföldvár Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ alapító 

okiratának módosítása tartalmazza az alapító okirat elfogadása óta a kormányzati funkciók 

elnevezésében bekövetkezett változásokat. 
 

Az alapító okirat módosítását a törzskönyvi nyilvántartásban is át kell vezetni. 

 

Kérem az előterjesztés megvitatását és határozati javaslat szerinti döntéshozatalt! 

 

Dunaföldvár, 2021. szeptember 15. 

     

 

         Horváth Zsolt sk. 

            polgármester 

 

HATÁROZATI JAVASLAT  

 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és 

úgy döntött, hogy  

1. Dunaföldvár Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ alapító 

okiratának módosító okiratát az 1. melléklet szerint, a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okiratát 2. melléklet szerint jóváhagyja. 

2. Napsugár Idősek Otthona alapító okiratának módosító okiratát az 3. melléklet szerint, a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát 4. melléklet szerint 

jóváhagyja 

3. felhatalmazza a polgármestert az 1-2. pont szerinti módosítások törzskönyvi 

nyilvántartásba történő bejegyzésére, valamint a szükséges nyilatkozat, jognyilatkozat, 

intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester 

Határidő: folyamatos 

Erről értesülnek: 

1. Dunaföldvár Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ 

2. Napsugár Idősek Otthona 

3. Magyar Államkincstár 

4. Pénzügyi és Adó Iroda 

5. Köznevelési, közművelődési ügyintéző 



 

1. melléklet 

Okirat száma: DFV/      /2021. 

Módosító okirat 

Dunaföldvár Város Önkormányzata által 2016. október 27. napján kiadott, 981-5/2016. 
számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján 
– a 148/2016. (IX.27.) KT határozatra figyelemmel –a következők szerint módosítom: 
 

1. Az alapító okirat 4.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: 

4.1.1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szoc. tv.) 
64. §, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény (Gyvt.) alapján a család-és gyermekjóléti szolgáltatás. 
4.1.2.Az intézmény ellátja a Szoc. tv. alapján  

4.1.2.1. Étkeztetés: A szociálisan rászorultak legalább napi egyszeri meleg 
étkeztetésének biztosítása.  

4.1.2.2. Nappali ellátás: Hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő 
egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra 
szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére napközbeni 
tartózkodásának, társas kapcsolatok kialakításának, az alapvető higiéniai 
szükségleteik kielégítésének, valamint étkeztetésének biztosítása.  

4.1.2.3. Házi segítségnyújtás keretében biztosítja igénybevevő személy részére a saját 
lakókörnyezetében az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.  

4.1.2.4. Tanyagondnoki szolgáltatás: A Szoc. tv. 60. § (1) bekezdése alapján célja a 
külterületi vagy egyéb belterületi, valamint a tanyasi lakott helyek 
intézményhiányából eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek 
kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes 
alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi 
szintű szükségletek teljesítésének segítése. 
 

2. Az alapító okirat 4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

4.3.1.  A családsegítés és gyermekjóléti szolgálat feladatait tájékoztatás nyújtásával, 
szociális segítőmunkával, valamint más személy, illetve szervezet által nyújtott 
szolgáltatások, ellátások közvetítésével látja el. 

4.3.1.1. Családsegítés keretében gondoskodik a szociálisan és mentálisan támogatásra 
szoruló családokról, személyekről, csoportokról. Segíti a családokat a 
mentálhigiénés és krízis problémák megoldásában, a beilleszkedést elősegítő 
és a szabadidős programok előkészítésében. 

4.3.1.2. A gyermekjóléti szolgálat keretében a Gyvt 39-40.§-aiban és a személyes 
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 
30.) NM rendelet 6-18.§-aiban foglalt feladatokat. 

4.3.2. Étkeztetés: A szociálisan rászorultak legalább egyszeri meleg étkeztetésének 
biztosítása. 
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4.3.3.  Nappali ellátás: Hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő 
egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra 
szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére napközbeni 
tartózkodásának, társas kapcsolatok kialakításának, az alapvető higiéniai 
szükségleteik kielégítésének, valamint étkeztetésének biztosítása. 

4.3.4. Házi segítségnyújtás keretében biztosítja igénybevevő személy részére a saját 
lakókörnyezetében az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.  

4.3.5. Tanyagondnoki szolgáltatás: A Szoc. tv. 60. § (1) bekezdése alapján célja a külterületi 
vagy egyéb belterületi, valamint a tanyasi lakott helyek intézményhiányából eredő 
hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő 
szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való 
hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek 
teljesítésének segítése. 

 
3. Az alapító okirat 4.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
4.4 .. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 051030 
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) 
begyűjtése, szállítása, átrakása 

2 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 

3 053020  Szennyeződésmentesítési tevékenységek 

4 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás 

5 101221  Fogyatékossággal élők nappali ellátása 

6 102031  Idősek nappali ellátása 

7 102032 Demens betegek nappali ellátása 

8 102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok 

9 104042  Család és gyermekjóléti szolgáltatások 

10 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán 

11 107052  Házi segítségnyújtás 

12 107055  Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 

4. Az alapító okirat 5.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazott 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  

évi XXXIII. törvény 

2 megbízási jogviszony a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

Jelen módosító okiratot 2022. január 1. napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Dunaföldvár, „időbélyegző szerint” 

P.H. 
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Horváth Zsolt 
 



 

2. melléklet 

Okirat száma: DFV/      /2021. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Dunaföldvár Család-
és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ alapító okiratát a következők 
szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Dunaföldvár Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási 
Központ 

1.1.2. rövidített neve: Dunaföldvár Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 14. 

1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Dunaföldvár Alapszolgáltatási Központ 7020 Dunaföldvár, Duna utca 13. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma:2014. január 01. 

2.2. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 Dunaföldvár Alapszolgáltatási Központ 7020 Dunaföldvár, Duna utca 13. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 
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3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 2. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Dunaföldvár Város Önkormányzata 

3.2.2. székhelye: 7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 2. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: 
4.1.1.  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szoc. tv.) 

64. §, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény (Gyvt.) alapján a család-és gyermekjóléti szolgáltatás. 

4.1.2.  Az intézmény ellátja a Szoc. tv. alapján  
4.1.2.1. . Étkeztetés: A szociálisan rászorultak legalább napi egyszeri meleg 

étkeztetésének biztosítása.  
4.1.2.2. . Nappali ellátás: Hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő 

egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra 
szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére napközbeni 
tartózkodásának, társas kapcsolatok kialakításának, az alapvető higiéniai 
szükségleteik kielégítésének, valamint étkeztetésének biztosítása.  

4.1.2.3. . Házi segítségnyújtás keretében biztosítja igénybevevő személy részére a saját 
lakókörnyezetében az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges 
ellátást.  

4.1.2.4. . Tanyagondnoki szolgáltatás: A Szoc. tv. 60. § (1) bekezdése alapján célja a 
külterületi vagy egyéb belterületi, valamint a tanyasi lakott helyek 
intézményhiányából eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek 
kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes 
alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi 
szintű szükségletek teljesítésének segítése. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 889900 Máshova nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
4.3.1.  A családsegítés és gyermekjóléti szolgálat feladatait tájékoztatás nyújtásával, 

szociális segítőmunkával, valamint más személy, illetve szervezet által nyújtott 
szolgáltatások, ellátások közvetítésével látja el. 

4.3.1.1. . Családsegítés keretében gondoskodik a szociálisan és mentálisan támogatásra 
szoruló családokról, személyekről, csoportokról. Segíti a családokat a 
mentálhigiénés és krízis problémák megoldásában, a beilleszkedést elősegítő 
és a szabadidős programok előkészítésében. 

4.3.1.2. . A gyermekjóléti szolgálat keretében a Gyvt 39-40.§-aiban és a személyes 
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 
30.) NM rendelet 6-18.§-aiban foglalt feladatokat. 
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4.3.2. Étkeztetés: A szociálisan rászorultak legalább egyszeri meleg étkeztetésének 
biztosítása. 

4.3.3.  Nappali ellátás: Hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő 
egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, 
önmaguk ellátására részben képes személyek részére napközbeni tartózkodásának, 
társas kapcsolatok kialakításának, az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésének, 
valamint étkeztetésének biztosítása. 

4.3.4. Házi segítségnyújtás keretében biztosítja igénybevevő személy részére a saját 
lakókörnyezetében az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.  

4.3.5. Tanyagondnoki szolgáltatás: A Szoc. tv. 60. § (1) bekezdése alapján célja a külterületi 
vagy egyéb belterületi, valamint a tanyasi lakott helyek intézményhiányából eredő 
hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő 
szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való 
hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek 
teljesítésének segítése. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 051030 
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) 
begyűjtése, szállítása, átrakása 

2 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 

3 053020  Szennyeződésmentesítési tevékenységek 

4 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás 

5 101221  Fogyatékossággal élők nappali ellátása 

6 102031  Idősek nappali ellátása 

7 102032 Demens betegek nappali ellátása 

8 102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok 

9 104042  Család és gyermekjóléti szolgáltatások 

10 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán 

11 107052  Házi segítségnyújtás 

12 107055  Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Dunaföldvár teljes közigazgatási 
területe a gyermekjóléti és családsegítés, valamint az alapszolgáltatási feladatok körében. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét Dunaföldvár 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nevezi ki és menti fel – pályázat alapján –a 
jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelően. A kinevezés 5 
éves határozott időre szól 
Az intézményvezetőre vonatkozó jogszabály: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  
évi XXXIII. törvény. 
A munkáltatói jogkört az intézmény dolgozóinak tekintetében – a polgármester 
véleményezési és egyetértési jogával – az intézményvezetője gyakorolja. 
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5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazott 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  

évi XXXIII. törvény 

2 megbízási jogviszony a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

6. Záró rendelkezés 

 
Jelen alapító okiratot 2022. január 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési 
szerv 2016. október 27. napján kelt, 981-5/2016. okiratszámú alapító okiratot visszavonom. 

Kelt: Dunaföldvár, „időbélyegző szerint”  

P.H. 

Horváth Zsolt 
 



 

3. melléklet 

Okirat száma: DFV/       /2021. 

Módosító okirat 

Dunaföldvár Város Önkormányzata által 2018. május 16. napján kiadott, DFV/1111-
13/2018. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-
a alapján – a 76/2018. (V.15.) KT határozatra figyelemmel –a következők szerint 
módosítom: 
 

1. Az alapító okirat 4.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló  

1993. évi III. törvény alapján (továbbiakban Szoc. tv.): idős otthoni ellátás. 
 
2.  Az alapító okirat 4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

Idős otthoni ellátás: A Szoc. tv. 67. § (1) bekezdése értelmében az önmaguk ellátására nem, 
vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi legalább háromszori étkeztetéséről, 
szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról, mentális gondozásáról, a külön 
jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásáról az ápolást, 
gondozást nyújtó intézményben kell gondoskodni, feltéve, hogy ellátásuk más módon nem 
oldható meg. A Szoc. tv. 67. § (2) bekezdése alapján ápolást, gondozást nyújtó intézmény 
egyik típusa az idősek otthona. A Szoc. tv. 68/A. § alapján idősek otthonában a 68/A. § (3) 
bekezdésében meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres 
fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt 
betöltött személy látható el. Az idősek otthonában a 18. életévét betöltött, betegsége vagy 
fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes, a Szoc tv. 68/A. § (3) bekezdése 
szerinti gondozási szükséglettel rendelkező személy is ellátható, ha ellátása más típusú, 
ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható. A Szoc. tv. 68. § (4) bekezdése 
alapján külön gondozási egységben vagy csoportban kell ellátni azt a személyt, akinél a 
külön jogszabályban meghatározott szerv a demencia körébe tartozó középsúlyos vagy 
súlyos kórképet állapít meg. 

3. . Az alapító okirat 4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

4.4.    A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 041231 Rövid tartamú közfoglalkoztatás 

2 041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 

3 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

4 
051030 Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes 

(ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 

5 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 

6 053020 Szennyeződésmentesítési tevékenységek 

7 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás 



 

8 101110 Bentlakásos, nem kórházi ellátás, ápolás 

9 101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása 

10 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 

11 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása 

12 102025 Időskorúak átmeneti ellátása 

13 102026 Demens betegek átmeneti ellátása 

14 
102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó 

programok 

  
4. Az alapító okirat 4.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Idős otthoni ellátás: Dunaföldvár Város 
közigazgatási területe, valamint Magyarország. 

Jelen módosító okiratot 2022. január 1. napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Dunaföldvár, „időbélyegző szerint” 

P.H. 

Horváth Zsolt 

 



 

4. melléklet 

Okirat száma: DFV/       /2021. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

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

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Napsugár Idősek Otthona 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 7020 Dunaföldvár, Hunyadi park 5. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2012. április 01. 

2.2. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 
 megnevezése székhelye 

1 
Dunaföldvár Alapszolgáltatási 
Központja 

7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 14. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 2. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Dunaföldvár Város Önkormányzata 

3.2.2. székhelye: 7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 2. 



 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény alapján (továbbiakban Szoc. tv.): idős otthoni ellátás. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 873000 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

Idős otthoni ellátás: A Szoc. tv. 67. § (1) bekezdése értelmében az önmaguk ellátására nem, 
vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi legalább háromszori étkeztetéséről, 
szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról, mentális gondozásáról, a külön 
jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásáról az ápolást, 
gondozást nyújtó intézményben kell gondoskodni, feltéve, hogy ellátásuk más módon nem 
oldható meg. A Szoc. tv. 67. § (2) bekezdése alapján ápolást, gondozást nyújtó intézmény 
egyik típusa az idősek otthona. A Szoc. tv. 68/A. § alapján idősek otthonában a 68/A. § (3) 
bekezdésében meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres 
fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt 
betöltött személy látható el. Az idősek otthonában a 18. életévét betöltött, betegsége vagy 
fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes, a Szoc tv. 68/A. § (3) bekezdése 
szerinti gondozási szükséglettel rendelkező személy is ellátható, ha ellátása más típusú, 
ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható. A Szoc. tv. 68. § (4) bekezdése 
alapján külön gondozási egységben vagy csoportban kell ellátni azt a személyt, akinél a 
külön jogszabályban meghatározott szerv a demencia körébe tartozó középsúlyos vagy 
súlyos kórképet állapít meg. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 041231 Rövid tartamú közfoglalkoztatás 

2 041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 

3 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

4 
051030 Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes 

(ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 

5 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 

6 053020 Szennyeződésmentesítési tevékenységek 

7 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás 

8 101110 Bentlakásos, nem kórházi ellátás, ápolás 

9 101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása 

10 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 

11 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása 

12 102025 Időskorúak átmeneti ellátása 

13 102026 Demens betegek átmeneti ellátása 

14 
102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó 

programok 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:  
Idős otthoni ellátás: Dunaföldvár Város közigazgatási területe, valamint Magyarország. 



 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A Képviselő-testület nevezi ki 
pályáztatási eljárásban, a kinevezés 5 évre szól, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény; 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről; 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. A munkáltatói jogkör gyakorlója a polgármester. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazott 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 

2 munkaviszony munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
3 megbízási jogviszony a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
4 közfoglalkoztatás a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 

kapcsolódó, valamint az egyéb törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CVI. törvény 

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot 2022. január 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési 
szerv 2018. május 16. napján kelt, DFV/1111-14/2018. okiratszámú alapító okiratot 
visszavonom. 

Kelt: Dunaföldvár, „időbélyegző szerint”  

P.H. 

Horváth Zsolt 
 
 
 


