Okirat száma: II/1527-4/2021/PKF

Módosító okirat
A Vas Megyei Szakosított Szociális Intézmény az Emberi Erőforrások Minisztériuma által
2016. október 11. napján kiadott, 49327-87/2016/JISZOC. számú alapító okiratát, az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a következők szerint
módosítom:
1.

Az alapító okirat 1.2.2. alpontjába foglalt táblázat a következő 4. sorral egészül ki:

„4

Vas Megyei Szakosított Szociális Intézmény
Táplánszentkereszti Szolgáltató Központja

2.

Az alapító okirat 4.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.1.

9761 Táplánszentkereszt, hrsz 454”

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.”

3.

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

Az alapító okirat 4.4. pontjába foglalt táblázat a következő 3., 4., 5., 7., 8., 9., 13., 14. és
15. sorokkal egészül ki, a további szerkezeti egységek számozásának értelemszerű
megváltozásával:

„3

101133

Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére

4

101141

Pszichiátriai betegek nappali ellátása

5

101143

Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása

7

101214

Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére

8

101221

Fogyatékossággal élők nappali ellátása

9

101222

Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére

13

107030

Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás

14

107051

Szociális étkeztetés szociális konyhán

15

107052

Házi segítségnyújtás”

5.

Az alapító okirat 4.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„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
4.5.2. időskorúak, demens betegek, pszichiátriai betegek tekintetében: Vas megye
területe”

6.

Az alapító okirat 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„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.”

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni.
Kelt: Budapest, „időbélyegző szerint”
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