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Alapító okirat 
(egységes szerkezetben) 

 
1.) Az intézmény neve: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 
 
                  Rövid neve: EESZI 
 
                 Törzsszáma: 638089 
 
2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 2. 
 
3.) Az intézmény telephelyei: 
 

                   1. Földeák, Zárda u. 2. – Id�sek klubja (nappali szociális ellátás, szociális               
                       étkeztetés, házi segítségnyújtás) 
                    2. Földeák, Vásárhelyi u.4. –  Bölcs�de    
                    3. Földeák, Szent László tér 8. - Véd�n�i   Szolgálat         
                                                                     -  Családsegít�-és Gyermekjóléti Szolgálat,                 
                                                                     -  Fizioterápia 
 

4.a) Az intézmény alapító szerve:  Földeák Község Önkormányzatának képvisel�-testülete 
                                                          6922 Földeák, Szent László tér 1. 
 
4.b.) Alapítói jogok gyakorlására kijelölt szerv neve, címe: 
                                                Földeák Község Önkormányzatának képvisel�-testülete 
                                                           6922 Földeák, Szent László tér 1. 
                                                           
                                                           Óföldeák Község Önkormányzatának képvisel�-testülete 
                                                           6923 Óföldeák, Bajcsy-Zs. u.2.        
 

A Képvisel�-testületek a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi 
LXV. Törvény 43. § (1) bekezdése, valamint a helyi önkormányzatokról társulásairól és 
együttm�ködésér�l szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8. §.-ban foglaltak alapján az 
Egyesített Egészségügyi-és Szociális Intézmény keretein beül:  
 
Földeák és Óföldeák Önkormányzatainak Családsegít� és Gyermekjóléti Szolgálat 

Intézményi Társulás néven társulást hoztak létre 2001. 08.01. napjával. 
 
Földeák és Óföldeák Önkormányzatainak Véd�n�i Szolgálat Intézményi Társulás néven 
társulás létrehozásáról döntöttek 2009. március 1. napjával 
 
Földeák és Óföldeák Önkormányzatainak Szociális Alapszolgáltatás Intézményi 

Társulása néven társulás létrehozásáról döntöttek 2009. március 1. napjával (szociális 
étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás feladatokra). 
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5.) Az intézmény alapító szerve szerinti besorolása: helyi önkormányzati költségvetési          
                                                                                       szerv  
 
6.) Az intézmény irányító szerve:       Földeák Községi Önkormányzat képvisel�-testülete 
                                                               6922 Földeák, Szent László tér 1. 
 

 
7.) Fenntartó neve, címe:                     Földeák Községi Önkormányzata 
                                                               6922 Földeák, Szent László tér 1. 
 
8.) Jogállása: önálló jogi személy 
 
9.) Besorolása: - a tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv 
                     - közszolgáltató szerv fajtája:  (szociális) közintézmény  
                     - feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan m�köd� költségvetési szerv  

            - el�irányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából: részjogkörrel   

rendelkez� költségvetési szerv (Az intézmény a részére jóváhagyott, illetve 
módosított létszámmal és személyi juttatás el�irányzattal önállóan gazdálkodik. 
Az el�irányzat-felhasználással kapcsolatos kérdésekben Földeák község 
Önkormányzata hatályos költségvetési rendelete alapján kell eljárni.Ez a 
besorolás az intézmény jogi személyiségét és szakmai önállóságát nem érinti). 

 
                     A gazdálkodási, pénzügyi, számviteli feladatokat a munkamegosztás és 

felel�sségvállalás rendjére vonatkozó Megállapodásban foglaltaknak 
megfelel�en a Körjegyz�ségi Hivatal, mint önállóan m�köd� és gazdálkodó 
költségvetési szerv látja el.  

 
10.) Az intézmény típusa:  humán egészségügyi és szociális közintézmény,  

                                alapszolgáltatási központ 
       

11.) M�ködési köre:       
 
        Kiegészít� alapellátási szolgáltatás (Fizioterápia) és 
        Bölcs�dei ellátás esetében : Földeák község közigazgatási területe  

 
 Családsegít�-és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Társulás 
 (Családsegítés;  Gyermekjóléti szolgáltatás) 
 Véd�n�i Szolgálat Intézményi Társulás  
 (Véd�n�i szolgálat; Anya, gyermek-és csecsem�védelem) 
 Szociális Alapszolgáltatás Intézményi Társulás 
 (szociális étkeztetés; házi segítségnyújtás; nappali ellátás)  
 
         esetében:  Földeák és Óföldeák Községek közigazgatási területe     
  

 
12.) Jogszabályban meghatározott közfeladata (az intézmény feladatai):  

 
Fizioterápia: a fizioterápiás szolgáltatás keretében elektromos és nem elektromos 
kezelések biztosítása.  
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Véd�n�i tevékenység: n�védelem, várandós anyák gondozása, csecsem�k-és 
kisgyermekek gondozása (0-6 évesek), óvoda- iskola-egészségügyi feladatok és 
egészségnevelés, egyéni és közösségi egészségfejlesztés, egészségvédelmi programok 
szervezése. 
Bölcs�dei ellátás: a családban nevelked� 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátása, 
szakszer� gondozása és nevelése. 
Házi segítségnyújtás: keretében a szolgáltatást igénybe vev� személy saját 
lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges 
ellátást 
Családsegítés: a szociális vagy mentális problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt 
segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezet� okok 
megel�zése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség 
meg�rzése céljából nyújtott szolgáltatás. 
Gyermekjóléti szolgáltatás: a gyermek érdekeit véd� speciális személyes szociális 
szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával 
szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történ� nevelkedésének 
el�segítését, a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetését, illetve családjából 
kiemelt gyermek visszahelyezését. 
Szociális étkeztetés: keretében azoknak a szociálisan rászorulóknak a legalább napi 
egyszeri meleg étkeztetésér�l kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik 
részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. 
Nappali szociális ellátás: els�sorban a saját otthonukban él� 18. életévüket betöltött, 
egészségi állapotuk vagy id�s koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, 
önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosít lehet�séget a napközbeni 
tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvet� higiéniai szükségletek 
kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését. 

 
13.) Állami alapfeladatként ellátandó alaptevékenysége:  

 
TEÁOR száma: 8899 

 
Alapvet� szakágazat száma: 889900 
Megnevezése: Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül  

 
Szakágazat: Államháztartási          Szakfeladat száma, megnevezése: 
Száma          szakágazat száma:      2009. december 31-ig 
 
8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás 
         869000 Egyéb humán-egészségügyi ellátás 
                  85123-1 Kiegészít� alapellátási szolgáltatások 
                  85129-7 Véd�n�i szolgálat 
                  85191-2 Anya, gyermek és csecsem�védelem 
                   
8810 Id�sek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül  
        881000 Id�sek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül  

   85323-3 Házi segítségnyújtás 
   85325-5 Szociális étkeztetés 
   85326-6 Nappali szociális ellátás 

 
8891 Gyermekek napközbeni ellátása 
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         889110 Bölcs�dei ellátás  
    85321-1 Bölcs�dei ellátás 
 

8899 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 
889900 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 

    85324-4 Családsegítés 
 

 
Szakágazat: Államháztartási          Szakfeladat száma, megnevezése: 
Száma          szakágazat száma:      2010. január 1. napjától 
 
86903 Egészségügyi kiegészít� szolgáltatások 
                      869037 Fizikoterápiás szolgáltatás 
                   
88101 Id�sek, fogyatékossággal él�k szociális ellátása nappali intézményben  
                      881011   Id�sek nappali ellátása 

                      
889 Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 
8891 Gyermekek napközbeni ellátása 
                      889101 Bölcs�dei ellátás  

 
8892 Egyéb gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátások 
                     889201 Gyermekjóléti szolgáltatás 

 
88992 Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 

    889921 Szociális étkeztetés 
                      889922 Házi segítségnyújtás 

    889924 Családsegítés 
 

        86904 Betegségmegel�zés, népegészségügyi ellátás 
                              869041 Család-és n�védelmi egészségügyi gondozás 
                              869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás 
                               
14.) Kiegészít� tevékenysége: nincs 
 
15.) Kisegít� tevékenysége: nincs 
 
16.)  Vállalkozási tevékenység köre: vállalkozási tevékenységet nem folytat 
 
17.) A költségvetési szerv vezet�jének kinevezési rendje: 
 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 23. §-a, és a 
végrehajtásáról szóló 233/2000./(XII.23.) Korm r., valamint a 257/2000./(XII.26.) 
Korm. r. alapján a következ�:  
 
Az intézmény vezet�jét Földeák községi Önkormányzat Képvisel�-testülete pályázat 
útján, határozott id�re, legalább 5 és legfeljebb 10 évre bízza meg. 
 
Az egyéb munkáltatói jogokat Földeák község polgármestere gyakorolja a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) alapján. 
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Egyéb munkáltatói jog: kinevezés, felmentés, összeférhetetlenség megállapítása, 
fegyelmi eljárás megindítása és a fegyelmi büntetés kiszabása kivételével, minden más 
munkáltatói jog. 
 

18.) Foglalkoztatottak jogviszonya: foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben 
közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény az irányadó. 

         Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvr�l szóló 1959. 
évi IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó. 

        Az intézmény munkavállalói és alkalmazottai tekintetében az intézmény vezet�je 
gyakorolja a munkáltatói jogokat. 

 
19) Intézményi fér�helyek száma:  

 
 a szociális alapszolgáltatásban:  Id�sek Klubja: 20 f� 

                                                   (nappali szociális ellátás) 
 
a gyermekek napközbeni ellátásában: Bölcs�de:  20 f� 

 
 
20.) A feladatellátást szolgáló vagyon:  
 

a.) A feladatellátást szolgáló vagyon: az önkormányzat tulajdonában lév�, az 
önkormányzat törzsvagyonába sorolt és a költségvetési szerv könyvviteli 
nyilvántartásában rögzített, az intézmény részére térítésmentesen használatába adott  
ingó és ingatlan vagyontárgyak: 
- tulajdonos: Földeák község Önkormányzata 
- használó: Egyesített Egészségügyi-és Szociális Intézmény 
A használó Földeák község Önkormányzata vagyonának gazdálkodási szabályairól 
szóló rendeletében foglaltak alapján jár el. 
 
b.) A vagyon feletti rendelkezési jog: 
A vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlása az önkormányzat vagyonrendeletében,  az  
éves költségvetési rendeletében, továbbá más hatályos jogszabályi el�írásokban 
meghatározottak szerint történik. 
 

21.) Képviselet: 
Az intézmény képviseletét az intézmény vezet�je vagy az általa hivatalosan megbízott 
személy látja el. 

 
22.) Hatálybalépés 
 
        Az egységes szerkezetben elkészült alapító okirat 2009. július 1. napjától – 
visszamen�leg - hatályos, a szakfeladatok felsorolásánál rögzített kivételekkel. 

 
  
         Vass Imre               Hajnal Gábor 
Földeák Község Önkormányzatának        Óföldeák Község Önkormányzatának 
                   polgármestere            polgármestere 
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Záradék:  
Ezen alapító okiratot 

• Földeák község Önkormányzatának képvisel�-testülete a 137/2009.(VII.29.) Kt. 
határozatával jóváhagyta. 

• Óföldeák Község Önkormányzatának képvisel�-testülte a         /2009.(VII.29.) Kt. 
határozatával jóváhagyta 

 
Földeák, 2009. július 30. 
 
 
                                                                              Wéberné Bandur Rozália 
                                                                                         körjegyz� 

 
 
 


