Okirat száma: II/1527-5/2021/PKF

Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Vas Megyei
Szakosított Szociális Intézmény alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1.

A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Vas Megyei Szakosított Szociális Intézmény
1.1.2. rövidített neve: VMSZSZI

1.2.

A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 9700 Szombathely, Gagarin utca 5.
1.2.2. telephelyei:
telephely megnevezése

telephely címe

1

Vas Megyei Szakosított Szociális Intézmény
Oszkói Telephelye

9825 Oszkó, Petőfi Sándor utca 1.

2

Vas Megyei Szakosított Szociális Intézmény
Táplánszentkereszti Telephelye

9761 Táplánszentkereszt, Táncsics Mihály
utca 22.

3

Vas Megyei Szakosított Szociális Intézmény
Vasvári Telephelye

9800 Vasvár, Petőfi Sándor utca 14.

4

Vas Megyei Szakosított Szociális Intézmény
Táplánszentkereszti Szolgáltató Központja

9761 Táplánszentkereszt, hrsz.454

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1981. 04. 01.

2.2.

A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének
megnevezése

székhelye

1

Vas Megyei Idősek Otthona
Táplánszentkereszt

9761 Táplánszentkereszt, Táncsics Mihály
utca 22.

2

Vas Megyei Idősek Otthona és
Gondozóháza

9800 Vasvár, Petőfi Sándor utca 14.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1.

A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma
3.1.2. székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.

3.2.

A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
3.2.2. székhelye: 1132 Budapest, Visegrádi utca 49.

3.3.

A költségvetési szerv tekintetében középirányító szervre átruházott irányítási hatáskörök
esetén
3.3.1. a középirányító szerv megnevezése, székhelye: Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság, 1132 Budapest, Visegrádi utca 49.
3.3.2. átruházott irányítási hatáskörök: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
(a továbbiakban: Áht.) 9. § c), g), i) és j) pontjaiban meghatározott irányítói jogkörök
3.3.3. a középirányító szervet kijelölő törvény, kormányrendelet megjelölése: a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet

3.4.

A költségvetési szerv tekintetében nem középirányító szervre átruházott irányítási
hatáskörök esetén
az irányítási
hatáskör
átruházásáról
rendelkező törvény,
kormányrendelet
megjelölése

1

a szociális
igazgatásról és
szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III.
törvény (a
továbbiakban: Szt.)

az irányítási
hatáskör
gyakorlójának
megnevezése,
székhelye

ügycsoportok

Szociális és
Gyermekvédelmi
Főigazgatóság,

az Szt-ben
meghatározott
ügycsoportok

az átruházott
irányítási
hatáskörök
az Áht. 9. § e) és f)
pontja

1132 Budapest,
Visegrádi utca 49.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1.

A költségvetési szerv közfeladata:
Az Szt. szerinti személyes gondoskodást nyújtó tartós bentlakásos szociális ellátás keretében
idős személyek, fogyatékos személyek és pszichiátriai betegek teljes körű ápolása, gondozása,
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, étkeztetés, házi segítségnyújtás, közösségi ellátások,
támogató szolgáltatás, nappali ellátás, támogatott lakhatás, fejlesztő foglalkoztatás.

4.2.

1

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma

szakágazat megnevezése

873000

Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása

2

4.3.

A költségvetési szerv alaptevékenysége: ápolást-gondozást nyújtó intézmény
4.3.1. Egészségügyi ápolás bentlakással
4.3.2. Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása
4.3.3. Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére
4.3.4. Pszichiátriai betegek nappali ellátása
4.3.5. Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása
4.3.6. Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása
4.3.7. Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére
4.3.8. Fogyatékossággal élők nappali ellátása
4.3.9. Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére
4.3.10. Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
4.3.11. Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
4.3.12. Időskorúak átmeneti ellátása
4.3.13. Fejlesztő foglalkoztatás
4.3.14. Fejlesztő foglalkoztatás keretében előállított termékek értékesítése
4.3.15. Étkeztetés
4.3.16. Házi segítségnyújtás
4.3.17. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
4.3.18. Pszichiátriai egészségügyi szolgáltatás nyújtása

4.4.

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

073410

Egészségügyi ápolás bentlakással

2

101121

Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása

3

101133

Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére

4

101141

Pszichiátriai betegek nappali ellátása

5

101143

Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása

6

101211

Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása

7

101214

Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére

8

101221

Fogyatékossággal élők nappali ellátása

9

101222

Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére

10

102023

Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

11

102024

Demens betegek tartós bentlakásos ellátása

12

102025

Időskorúak átmeneti ellátása

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:
4.5.1. fogyatékossággal élő személyek tekintetében: Budapest, Baranya megye, Fejér
megye, Győr-Moson-Sopron megye, Komárom-Esztergom megye, Somogy megye,
Tolna megye, Vas megye, Veszprém megye, Zala megye
3

4.5.2. időskorúak, demens betegek, pszichiátriai betegek tekintetében: Vas megye
területe

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
A költségvetési szerv vezetőjét a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló
316/2012. (XI.13.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés d) pontja alapján a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság Főigazgatója középirányítói hatáskörében eljárva a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben foglaltak szerint
előkészített pályázat útján, legfeljebb 5 év határozott időtartamra bízza meg, kinevezi,
felmenti, megbízását visszavonja, az egyéb munkáltatói jogokat a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak alapján a
Kirendeltség igazgatója gyakorolja.

5.2.

1
2
3

4

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

közalkalmazotti jogviszony

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény alapján létesített jogviszony

munkaviszony

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
szerinti munkaviszony

megbízási jogviszony

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
alapján létesített jogviszony

közfoglalkoztatási jogviszony

a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz
kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról
szóló 2011. évi CVI. törvény

4

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 VAS MEGYEI SZAKOSÍTOTT SZOCIÁLIS
INTÉZMÉNY 2021. március 02. napján kelt, 2021. március 05. napjától alkalmazandó II/1527-4/2021/PKF
okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: Budapest, 2021. március 05.
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