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Okirat száma: SZOC/3131-3/2019 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Nyíregyházi Szociális 
Gondozási Központ alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 2. 

1.2.2. telephelye(i):  

 
 telephely megnevezése telephely címe 

1 1. sz. Idősek Klubja 4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 2. 
2 2. sz. Idősek Klubja 4400 Nyíregyháza, Fő út 3.  
3 3. sz. Idősek klubja 4400 Nyíregyháza, Csaló köz 11. – 13. 
4 6. sz. Idősek klubja 4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 31. 
5 7. sz. Idősek klubja 4400 Nyíregyháza, Dália út 1. 
6 9. sz. Idősek klubja 4400 Nyíregyháza, Család utca 11. 
7 Nyírszőlősi Idősek Klubja 4400 Nyíregyháza, Kollégium utca 58. 
8 3. sz. Házigondozói körzet 4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány. 27. 
9 4. sz. Házigondozói körzet 4400 Nyíregyháza, Vécsey út 15. 
10 5. sz. Házigondozói körzet és 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
4400 Nyíregyháza, Szent István út 63.  

11 Városmajor úti telephely 4400 Nyíregyháza, Városmajor utca 2. 
12 Értelmi Fogyatékos Személyek Nappali 

Intézménye 
4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári utca 41. 

13 Családias Elhelyezést Nyújtó Idősek 
Otthona  

4400 Nyíregyháza, Pacsirta utca 29-35. 

14 Családias Elhelyezést Nyújtó Idősek 
Otthona  

4400 Nyíregyháza, Rozsnyai utca 8. 

 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 
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2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013.01.01. 

2.2. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 Szociális Gondozási Központ 4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 2. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 

3.1.2. székhelye:4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 

3.2.2. székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: 
 

- Szociális étkeztetés / Szt. 62. § / 
Feladata gondoskodni azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg 
étkezéséről, akik azt önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan vagy 
átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. 
 
- Házi segítségnyújtás / Szt. 63. § / 
Feladata gondoskodni azokról a személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját 
erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak, valamint azokról, akik állapotukból adódóan 
az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként 
önmaguk ellátására képesek. 
 
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás / Szt. 65. § / 
Feladata a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, 
segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú, vagy fogyatékos személyek, illetve 
pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek 
elhárítása. 
 
- Közösségi ellátások / Szt. 65/A. § / 
A pszichiátriai és szenvedélybetegek lakókörnyezetben történő gondozása, gyógyulásuk és 
rehabilitációjuk elősegítése. 
 
- Támogató szolgálat / Szt. 65/C. § / 
A fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása. 
 
- Nappali ellátás biztosítása / Szt. 65/F. § (1) bekezdés a) pont / 
Feladata a 18. életévüket betöltött, egészségi állapotuk, vagy idős koruk miatt szociális és 
mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére 
lehetőséget biztosítani a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az   
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alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, valamint igény szerint megszervezni az 
ellátottak napközbeni étkeztetését. 
 
- Nappali ellátás / Szt. 65/F. § (1) bekezdés b) pontja / 
A tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő 
pszichiátriai betegek napközbeni ellátása, alapvető higiéniai szükségleteinek kielégítése, igény 
szerint napközbeni étkeztetése. 
 
- Nappali ellátás / Szt. 65/F. § (1) bekezdés c) pontja / 
A harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, 
de felügyeletre szoruló fogyatékos illetve autista személyek napközbeni ellátása, alapvető 
higiéniai szükségleteinek kielégítése, igény szerint napközbeni étkeztetése. 
 
- Ápolást-gondozást nyújtó (idősek otthona) intézményi ellátás / Szt. 68. § / 
Az idősek otthona a nyugdíjkorhatárt betöltött, illetve 18. életévet betöltött, de betegsége miatt 
önmagáról gondoskodni nem képes személyeknek az ápolását, gondozását végzik, akiknek 
egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel. 
 

Fejlesztő foglalkoztatás (99/B. §) 

A fejlesztő foglalkoztatás célja a gondozási, fejlesztési, illetve rehabilitációs tervben 
foglaltak szerint az egyén egészségi állapotának, korának, fizikai és mentális állapotának 
megfelelő fejlesztési és foglalkoztatási szolgáltatás biztosítása útján, az egyén felkészítése 
az önálló munkavégzésre vagy a nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedésre. 

- Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés 
 
- Bentlakásos szociális intézményben nyújtott szakápolás (60/2003. (X.20.) ESZCSM rendelet) 

 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 881000 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Szociális étkeztetés, Házi segítségnyújtás, 
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, Közösségi ellátások, Támogató szolgálat, Nappali 
ellátás biztosítása, Nappali ellátás, Ápolást-gondozást nyújtó (idősek otthona) intézményi 
ellátás, fejlesztő foglalkoztatás, Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés, Bentlakásos szociális 
intézményben nyújtott szakápolás. Az intézmény közfeladatait a jogszabályokban és belső 
szabályzatokban, valamint a szakmai dokumentumokban részletezettek szerint 
alaptevékenységként látja el. 

 
A fenntartó ellátási szerződés keretében Nagycserkesz Község Önkormányzatától (4445 
Nagycserkesz, Petőfi utca 10.), és Kálmánháza Község Önkormányzatától (4434 
Kálmánháza, Nyíregyházi út 71.) átvállalta a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
szolgáltatás biztosítását. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 kormányzati 

funkciószám 
kormányzati funkció megnevezése 

1 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 
2 101110 Bentlakásos, nem kórházi ellátás, ápolás 
3 101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása 
4 101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása 
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5 101144 Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű 
ellátás)  

6 101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 
7 101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére 
8 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 
9 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása 

10 102031 Idősek nappali ellátása 
11 102032 Demens betegek nappali ellátása 
12 102050 Időskorúak társadalmi integrációját célzó programok 
13 107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás 
14 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán 
15 107052 Házi segítségnyújtás 
16 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 
 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területe és ellátási szerződés keretében 
Kálmánháza Község és Nagycserkesz Község közigazgatási területe. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét a 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése bízza meg, illetve a megbízást visszavonja. Az 
egyéb munkáltatói jogokat a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere gyakorolja. A 
költségvetési szerv vezetőjének megbízása legfeljebb öt évig terjedő határozott időre szól. 
A költségvetési szerv vezetője közalkalmazotti jogviszonyban kerül megbízásra. A 
költségvetési szerv vezetőjének megbízását a vonatkozó jogszabályok szerint lefolytatott 
pályázati eljárás előzi meg. 

 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti jogviszony  1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak 
jogállásáról 

2 megbízási jogviszony 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

 



ZÁRADÉK
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése
alapján  a  Magyar  Államkincstár  nevében  igazolom,  hogy  jelen  alapító  okirat  módosításokkal  egységes
szerkezetbe foglalt  szövege megfelel  az alapító okiratnak a NYÍREGYHÁZI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI
KÖZPONT  2019.  április  30.  napján  kelt,  2019.  július  01.  napjától  alkalmazandó  SZOC/3131-2/2019
okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: Nyíregyháza, 2019. június 03.

10812210_zaradek_v1_20190603





I G A Z O L Á S
Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.  19.) Korm.
rendelet alapján nyújtott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH) központi elektronikus ügyintézési
szolgáltatás keretében a Szolgáltató, azaz a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., elektronikus bélyegzővel
és időbélyegzővel látta el.


A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltaknak megfelelően, az
azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erejű
magánokirat. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 323. § (4)-(5) bekezdésében és az elektronikus
ügyintézés  részletszabályairól  szóló  451/2016.  (XII.  19.)  Korm.  rendelet  113.  §  (4)  bekezdésében  foglaltaknak
megfelelően az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum
közokirat, ha azt bíróság, közjegyző, ügyész vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelő módon állította ki.


Az Igazoláshoz tartozó dokumentum az azonosítást elvégző, hitelesítést kérő szakrendszertől kapott adatok alapján az
alábbi hivatalos személytől származik:


Neve: Hajduné Farkas Edit


Egyedi azonosítója: KT15001


Beosztása: államháztartási referens


Szervezeti egység megnevezése: Államháztartási Iroda


Hivatal megnevezése: Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság


A hitelesítés időpontja: 2019.06.03 14:58:57


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hitelesítésének körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.


A szolgáltató elérhetőségei


Csatlakozott szakrendszerek: helpdesk@nisz.hu
Honlap:  http://szeusz.gov.hu/avdh
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