Hatá rozati javaslat 3. mellé klete
Okirat szá ma:

Alapı́tó okirat
mó dosı́tá sokkal egysé ges szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Debrecen Megyei Jogú
Város Városi Szociális Szolgálat alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1. A kö ltsé gveté si szerv
1.1.1. megnevezé se: Debrecen Megyei Jogú Vá ros Vá rosi Szociá lis Szolgá lat
1.1.2. rö vidı́tett neve: VSzSz
1.2. A kö ltsé gveté si szerv:
1.2.1. szé khelye: 4032 Debrecen, Pallagi ú t 9.
1.2.2. telephelyei:
telephely megnevezé se
1 Nagysá ndor Telepi Gondozó Szolgá lat
Pó sa Utcai Idő sek é s Demens Idő sek Klubja
2 Nagysá ndor Telepi Gondozó Szolgá lat
Kandia Utcai Demens Idő sek Klubja
3 Nagyerdei Gondozó Szolgá lat
Thomas Mann Utcai Idő sek Klubja
4 Belvá rosi Gondozó Szolgá lat
Erzsé bet Utcai Idő sek Klubja
5 Fé nyesudvari Gondozó Szolgá lat
Vı́ztorony Utcai Telephely
6 Fé nyesudvari Gondozó Szolgá lat
Csapó Utcai Idő sek Klubja
7 Tó có skerti Gondozó Szolgá lat
Deré k Utcai Idő sek Klubja
8 Csapó kerti Gondozó Szolgá lat Sü veg Utcai
Idő sek Klubja
9 10 Homokkerti é s Jó zsai Gondozó Szolgá lat Szabó
Ká lmá n Utcai Idő sek Klubja
11 Homokkerti é s Jó zsai Gondozó Szolgá lat Deá k
Ferenc Utcai Idő sek Klubja
12 Ujkerti Gondozó Szolgá lat Fogyaté kos
Szemé lyek Ifjú sá g Utcai Nappali Inté zmé nye
13 Ujkerti Gondozó Szolgá lat Fogyaté kos
Szemé lyek Mester Utcai Nappali Inté zmé nye
14 Ujkerti Gondozó Szolgá lat Fogyaté kos
Szemé lyek Bö szö rmé nyi Uti Nappali
Inté zmé nye
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telephely cı́me
4031 Debrecen, Pó sa utca 41.
4024 Debrecen, Kandia utca 4/B.
4032 Debrecen, Thomas Mann utca 45.
4025 Debrecen, Erzsé bet utca 5.
4029 Debrecen, Vı́ztorony utca 13.
4029 Debrecen, Csapó utca 94.
4031 Debrecen, Deré k utca 22.
4033 Debrecen, Sü veg utca 3.
4034 Debrecen, Ruyter utca 21/A.
4030 Debrecen, Szabó Ká lmá n utca 33.
4225 Debrecen, Deá k Ferenc utca 7.
4027 Debrecen, Ifjú sá g utca 2.
4026 Debrecen, Mester utca 22.
4032 Debrecen, Bö szö rmé nyi ú t 148.

4034 Debrecen, Ruyter utca 7.

16

VSzSz Szá vay Gyula Utcai Telephelye
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-

4030 Debrecen, Szá vay Gyula utca
55/F.
4032 Debrecen, Kartá cs utca 2.
4027 Debrecen, Ibolya utca 24.
4032 Debrecen, Bö szö rmé nyi ú t 2.

2. A költségvetési szerv.
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1. A kö ltsé gveté si szerv alapı́tá sá nak dá tuma: 2007. februá r 1.
2.2. A kö ltsé gveté si szerv alapı́tá sá ra, á talakı́tá sá ra, megszü nteté sé re jogosult szerv
2.2.1. megnevezé se: Debrecen Megyei Jogú Vá ros Onkormá nyzata
2.2.2. szé khelye: 4024 Debrecen, Piac utca 20.
2.3. A kö ltsé gveté si szerv jogelő d kö ltsé gveté si szervé nek
megnevezé se
szé khelye
1 DMJV Vá rosi Szociá lis Szolgá lat
4029 Debrecen, Vı́ztorony utca 1.
2 Debrecen Megyei Jogú Vá ros Idő sek Há za
4032 Debrecen, Pallagi ú t 9.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. A kö ltsé gveté si szerv irá nyı́tó szervé nek
3.1.1. megnevezé se: Debrecen Megyei Jogú Vá ros Onkormá nyzata Kö zgyű lé se
3.1.2. szé khelye: 4024 Debrecen, Piac utca 20.
3.2. A kö ltsé gveté si szerv fenntartó já nak
3.2.1. megnevezé se: Debrecen Megyei Jogú Vá ros Onkormá nyzata
3.2.2. szé khelye: 4024 Debrecen, Piac utca 20.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1. A kö ltsé gveté si szerv kö zfeladata:
A Magyarorszá g helyi ö nkormá nyzatairó l szó ló 2011. é vi CLXXXIX. tö rvé ny 13. § (1) bekezdé s 8a.
pontja alapjá n szociá lis szolgá ltatá st, a 13. § (1) bekezdé s 4. pontja alapjá n egé szsé gü gyi
alapellá tá s kereté ben ö nké nt vá llalt feladatké nt otthoni szaká polá st nyú jt.
A szociá lis igazgatá sró l é s szociá lis ellá tá sokró l szó ló 1993. é vi III. tö rvé ny 57. § (1) bekezdé s c)
pontja szerinti é tkezteté st (szociá lis konyha), d) pontja szerinti há zi segı́tsé gnyú jtá st é s j) pontja
szerinti nappali ellá tá st nyú jtó , szociá lis alapszolgá ltatá sokat, valamint ugyenezen paragrafus (2)
bekezdé s a) é s d) pontja szerinti a szemé lyes gondoskodá s kereté be tartozó szakosı́tott ellá tá st
biztosı́tó á polá st, gondozá st nyú jtó inté zmé ny, valamint á tmeneti elhelyezé st nyú jtó bentlaká sos
inté zmé ny, mely az otthoni szaká polá si tevé kenysé grő l szó ló 20/1996. (VII. 26.) NM rendelet
alapjá n otthoni szaká polá st is vé gez.
4.2. A kö ltsé gveté si szerv fő tevé kenysé gé nek á llamhá ztartá si szaká gazati besorolá sa:
szaká gazat szá ma
szaká gazat megnevezé se
1 873000
Idő sek, fogyaté kosok bentlaká sos ellá tá sa
2

4.3. A kö ltsé gveté si szerv alaptevé kenysé ge:
A szociálisan rászorulók részére szociális alapszolgáltatás keretében szociális étkeztetést
(szociális konyha), házi segítségnyújtást, idősek és demens betegek, valamint harmadik
életévüket betöltött kiskorú és felnőtt korú fogyatékos személyek számára nappali ellátást nyújt.
A nagykorú fogyatékos személyek számára fejlesztő foglalkoztatást is biztosít.
A személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátás keretében idősek és demens
betegek részére ápolást, gondozást nyújtó intézmény (székhelyén és Szávay Gyula utcai
telephelyén), valamint átmeneti elhelyezést nyújtó bentlakásos intézmény (székhelyén).
Onké nt vá llalt feladatké nt egé szsé gü gyi alapellá tá s kereté ben a biztosı́tott otthoná ban vagy
tartó zkodá si helyé n, kezelő orvosá nak rendelé sé re otthoni szaká polá st vé gez.
4.4. A kö ltsé gveté si szerv alaptevé kenysé gé nek kormá nyzati funkció szerinti megjelö lé se:
kormá nyzati funkció szá m
kormá nyzati funkció megnevezé se
1 072410
Otthoni (egé szsé gü gyi) szaká polá s
2 101221
Fogyaté kossá ggal é lő k nappali ellá tá sa
3 102023
Idő skorú ak tartó s bentlaká sos ellá tá sa
4 102024
Demens betegek tartó s bentlaká sos ellá tá sa
5 102025
Idő skorú ak á tmeneti ellá tá sa
6 102026
Demens betegek á tmeneti ellá tá sa
7 102031
Idő sek nappali ellá tá sa
8 102032
Demens betegek nappali ellá tá sa
9 104035
Gyermeké tkezteté s bö lcső dé ben, fogyaté kosok nappali
inté zmé nyé ben
10 107030
Szociá lis foglalkoztatá s, fejlesztő foglalkoztatá s
11 107051
Szociá lis é tkezteté s szociá lis konyhá n
12 107052
Há zi segı́tsé gnyú jtá s
4.5. A kö ltsé gveté si szerv illeté kessé ge, mű kö dé si terü lete: Debrecen Megyei Jogú Vá ros
kö zigazgatá si terü lete. A fogyaté kos szemé lyek nappali inté zmé nye (kiskorú ) tekinteté ben: Hajdú Bihar megye kö zigazgatá si terü lete.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1. A kö ltsé gveté si szerv vezető jé nek megbı́zá si rendje:
Az inté zmé nyvezető kinevezé se, magasabb vezető i megbı́zá sa, felmenté se é s a magasabb vezető i
megbı́zá sá nak visszavoná sa - Magyarorszá g helyi ö nkormá nyzatairó l szó ló 2011. é vi CLXXXIX.
tö rvé ny (a tová bbiakban: Mö tv.) 41. § (7) bekezdé se é s az á llamhá ztartá sró l szó ló 2011. é vi CXCV.
tö rvé ny 9. § c) pontja alapjá n - Debrecen Megyei Jogú Vá ros Onkormá nyzata Kö zgyű lé se
hatá skö ré be tartozik. Az inté zmé nyvezető i beosztá s betö lté se nyilvá nos pá lyá zat alapjá n tö rté nik.
A magasabb vezető i megbı́zá s hatá rozott idő re, legfeljebb ö t é vre adható .
Az inté zmé nyvezető felett az egyé b munká ltató i jogkö rt a Mö tv. 67. § (1) bekezdé sé nek g) pontja
alapjá n Debrecen Megyei Jogú Vá ros Polgá rmestere gyakorolja.
Az inté zmé nyvezető , a kö zalkalmazottak jogá llá sá ró l szó ló 1992. é vi XXXIII. tö rvé ny 1. § (1)
bekezdé se alapjá n kö zalkalmazotti jogviszonyban á ll.
5.2. A kö ltsé gveté si szervné l alkalmazá sban á lló szemé lyek jogviszonya:
foglalkoztatá si jogviszony
jogviszonyt szabá lyozó jogszabá ly
1 kö zalkalmazotti jogviszony
A kö zalkalmazottak jogá llá sá ró l szó ló 1992. é vi XXXIII.
tö rvé ny
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