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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 

2015. november 5-i társulási ülésen szerepelt előterjesztés arra vonatkozóan, hogy javasolják 

2015. december 31-i napjával megszüntetni a Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és 

Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulást (a továbbiakban: Társulás) tekintettel arra, hogy 

2016. január 1. napjától alapvetően megváltozik a szociális és gyermekjóléti ellátások 

vonatkozásában a jogszabályi környezet. 

A novemberi előterjesztés szerint 2016. január 1. napjától hatályos Szt. 86. § (1) bekezdése és 

Gyvt. 94. § (2a) bekezdése alapján a közös hivatalt működtető önkormányzatot terheli a 

családsegítés és a gyermekjóléti szolgálat működtetésének feladata, így Alcsútdoboz, Csabdi, 

Óbarok községek, amelyek közös hivatalt tartanak fenn Felcsút Önkormányzatával, illetve 

Mány Önkormányzatával, nem vehetnek részt Bicske várossal családsegítő és gyermekjóléti 

intézményfenntartó társulásban. 

A fentiek szerint a Társulás döntött arról, hogy 2015. december 31-el megszűnik, valamint a 

tagönkormányzatok is döntöttek a megszűnésről, illetve a feladat-ellátási szerződések 

elfogadásáról. 

A Bicskei Polgármesteri Hivatal, mint a Társulás munkaszervezeti feladatokat ellátó szerve a 

Társulás megszüntetéshez és a fenntartóváltáshoz (az Egyesített Családsegítő és Gondozási 

Központ –Kapcsolat Központ intézmény (a továbbiakban: Intézmény) fenntartója a Társulás 

helyett Bicskei Város Önkormányzata lenne) a szükséges eljárásokat megindította. 

A Fejér Megyei Kormányhivatal az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ –Kapcsolat 

Központ működési engedélyének módosítása iránti eljárásban, amely eljárás a fenntartó 

váltás átjegyzésére irányult, jelezte, hogy a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás 

vonatkozásában nincs akadálya az intézmény finanszírozásának, azonban a többi funkció 

tekintetében kizárólag a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzett adatok alapján illeti 

meg a fenntartót az állami normatíva. 

Fenntartó váltás esetén az eljárás során csatolni kell  

 az alapdokumentumokat (fenntartói döntések, alapító okirat, szervezeti és működési 

szabályzat, szakmai program 

 a szakmai programot a 369/2013.(X.24.) Kormányrendelet 32.§ (2) bekezdés a) pontja 

alapján véleményeztetni kell a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal, melynek 

költsége 24.000.-Ft. 

A Fejér Megyei Kormányhivatal álláspontja szerint nem lehetne lezárni idén a 

fenntartóváltással összefüggő szolgáltatói nyilvántartásba való bejegyzést, ezért amennyiben 

nem kerülne módosításra az ez irányú kérelem, abban az esetben – mivel az állami támogatás 

a működési engedély kiadásához kötött – nem lenne lehetséges 2016. január 1-tól 2016. 

június 30-ig az intézmény számára a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatáson kívül más 

feladatra normatívát lehívni. 

A fentiek miatt szükséges a Társulás megszüntetését 2016. június 30-ig elhalasztani, hogy a 

fenntartóváltással összefüggő eljárásokat le lehessen folytatni és a második féléves normatíva 

igényléséről rendelkezni lehessen. 

A Társulás fenntartása a tagönkormányzatoktól többletfinanszírozást nem igényel a hatályos 

társulási megállapodás alapján. 

Kérem, hogy a képviselő-testület fogadja el a Társulás megszűnésével kapcsolatos 1. számú 

határozati javaslatot, valamint az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat 

Központ alapító okiratának módosításáról szóló 2. számú határozati javaslatot, valamint az 
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Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ egységes szerkezetű 

alapító okiratának elfogadásáról szóló 3. számú határozati javaslatot 

 

Csabdi, 2016. február 23. 

 

Tisztelettel: 

 

Huszárovics Antal 

polgármester 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 1: 

 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

/2016 (II.29.) számú határozata 

a Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 

megszüntetésével összefüggő kérdésekről 

 

 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kapcsolat Központ Szociális, 

Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás megszüntetése tárgyában 

elfogadott 127/2015. (XII.15.) határozatát hatályon kívül helyezi és meghozza az alábbi 

határozatot: 

 

I.  

Csabdi Község Önkormányzat Képviselőtestülete: 

1. Bicske Város Önkormányzat Képviselőtestületével, 

2. Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselőtestületével,  

3. Óbarok Községi Önkormányzat Képviselőtestületével 

 

megállapodik abban, hogy a 2013. június 30. napján kelt  – két alkalommal módosított – 

Társulási Megállapodást a „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény – Mötv. – 88. § (2) bekezdése alapján s a Társulási Megállapodás X/4.1. 

pontja alapján közös megegyezéssel 2016. június 30-i hatállyal megszűntetik.  

II.  

Az I. pontban foglalt döntés valamennyi tagi Önkormányzat Képviselő-testülete általi 

elfogadásával az önálló jogi személyiségű: 

 

Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 

 

2016. június 30. napján jogutód nélkül megszűnik azzal, hogy vagyoni jogutódjai a volt tagi 

Önkormányzatok.  

1. A Társulás által ellátott feladatok teljesítésére 2016. július 1. napjától a tagi 

Önkormányzatoknak a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi 

III. törvényben és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvényben foglaltaknak megfelelően kell eljárni. A társulási tanács úgy határoz, 

hogy a társulás által fenntartott költségvetési szerv az Egyesített Családsegítő és 

Gondozási Központ - Kapcsolat Központ alapítói, irányítói, fenntartói, jogosultságait 
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2016. június 30-i hatállyal teljes egészében átadja Bicske Város Önkormányzata 

részére.  

2. A Társulási Tanács elnöke a Társulás megszűnése időpontjáig 2016. június 30. napjáig 

vállalhat a Társulás elfogadott költségvetése terhére kötelezettségeket.  

3. A Társulás megszűnését követően az „államháztartás számviteléről” szóló 

4/2013.(I.11.) Korm. rendeletben meghatározott záró költségvetési beszámolóval 

kapcsolatos feladatokat a Bicskei Polgármesteri Hivatal készíti el.  

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a I. és II. pontban foglalt döntéseket 

tartalmazó a Társulás megszüntetésére vonatkozó Megállapodás aláírására. 

III.  

A Képviselőtestület dönt arról, hogy amennyiben az I/1.-3. pontban felsorolt valamennyi 

Önkormányzat a Társulás közös megegyezéssel történő megszűntetésére nézve határozatát 

nem hozza meg, azaz a Társulás közös megegyezéssel 2016. június 30. napjával nem tud 

megszűnni, úgy az Mötv. 89. § (1) bekezdése s a Társulási Megállapodás 11.3. pontja alapján 

2016. június 30. napjával a Társulásból kiválik.  

IV.  

A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy 

1. a Társulást a döntésről értesítse, 

2. tegyen meg minden szükséges intézkedést jelen határozatban foglaltak végrehajtására, 

3. az I. pontban felsorolt Önkormányzatok Képviselőtestületei döntését követően Ávr. 

167/C. §. (3) bekezdés b) pontja alapján a Társulás Magyar Államkincstár törzskönyvi 

nyilvántartásából való törlése iránti kérelem benyújtására. 

Határidő: 2016. június 30. 

Felelős: Polgármester 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 2: 

 

 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

/2016 (II.29.) számú határozata 

az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ –Kapcsolat Központ 

alapító okiratának módosításáról 

 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1) elfogadja az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ 

alapító okirat módosítását a határozat 1. mellékletében szereplő formanyomtatvány 

szerinti tartalommal. 

2) felhatalmazza a Társulási Tanács Elnökét a határozat 1. melléklete szerinti okirat 

aláírására. 

3) felkéri a Társulási Tanács Elnökét hogy az Egyesített Családsegítő és Gondozási 

Központ – Kapcsolat Központ Alapító Okiratának módosítását a Magyar 

Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére a módosítás törzskönyvi 

nyilvántartásban történő átvezetése érdekében küldje meg. 

4) felkéri a Társulási Tanács Elnökét, hogy az Alapító Okirat módosításának „az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról” szóló 2011. évi 

CXII. tv. rendelkezései szerinti közzétételéről gondoskodjon. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős: Polgármester 
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……/határozat 1. számú melléklete 

 
Okirat száma:    /2015 

Módosító okirat 

 Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ- Kapcsolat Központ a Kapcsolat Központ Szociális 

Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa által 2014. május 

30-án, a 22/2014. (V.30.) számú határozatával elfogadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 8/A§-ban kapott felhatalmazás alapján a következők szerint módosítom: 

 

1. Az alapító okirat 1.3. pontja helyébe mely a módosított alapító okirat 1.2.2. pontjában 

szerepel a következő rendelkezés lép: 

 

1.2.2. telephelyei:  

 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 
Család és Gyermekjóléti Központ Szakmai 

Egység 

2060 Bicske Ady Endre u. 2 

2 
Család és Gyermekjóléti Szolgáltatás 

Szakmai Egység  

2060 Bicske Ady Endre u. 1/a 

3 Bölcsődei Szakmai Egység 2060 Bicske Ady Endre u. 17 

4 Gondozási Szakmai Egység 2060 Bicske Szent István u. 124  

5 Védőnői Szakmai Egység 2060 Bicske Kossuth tér 17. 

 

 

2. Az alapító okirat 1.4. pontja helyébe mely a módosított alapító okirat 2.2 pontjában szerepel 

az alábbi rendelkezés lép: 

 

2.2 A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv megnevezése: 

Kapcsolat Központ Szociális Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 

Társulási Tanácsa 

 

 

3. Az alapító okirat a következő 2.1. ponttal egészül ki: 

 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2011. november 1.  

 

 

4.  Az alapító okirat a következő 3.1. ponttal egészül ki: 

3.1 A költségvetési szerv irányító szervének 
3.1.1 megnevezése: Kapcsolat Központ Szociális Családsegítő és 

Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 

3.1.2 székhelye: 2060 Bicske Hősök tere 4. 

 

5. Az alapító okirat 3. pontja helyébe mely a módosított alapító okirat 4.1. pontjában szerepel a 

következő rendelkezés lép: 
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4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi 

CLXXIX.törvény13.§(1) bekezdés 8. és 8a. pontjaiban foglalt szociális és gyermekjóléti 

szolgáltatások és ellátások, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 

évi III. törvény 64.§-ban, és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI.törvény 39.§-40.§-ban és 49.§-ban foglalt feladatok ellátása 

 

6. Az alapító okirat 4. pont a.) b.) c.) d.) bekezdései helyébe mely a módosított alapító okirat 4.3. 

pontjában szerepel a következő rendelkezések lépnek: 

 

4.3 A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

a.)  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.törvény által 

meghatározott szociális alap és szakosított ellátásokról való gondoskodás, valamint a 

gyermekek védelméről, és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény által 

meghatározott gyermekjóléti alapellátás biztosítása 

b.) Szociálisan rászorulók részére személyes gondoskodást nyújtó ellátások biztosítása  

c.) A családok segítése érdekében a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás, 

családgondozás, családban jelentkező működési zavarok konfliktusok megoldásának 

elősegítése, a gyermekeket ellátó nevelési-oktatásiintézményekkel együttműködve szervezési, 

szolgáltatási és gondozási feladatok végzése 

d.) A három éven aluli gyermekek napközbeni ellátása, szakszerű gondozása és nevelése, 

továbbá a három évet betöltött, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján óvodai 

nevelésre még nem érett gyermek gondozása negyedik életévének betöltését követő 

augusztus 31-ig, valamint a gyermekjóléti szolgáltatás feladatainak ellátása 

e.) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 41.§-42.§-ban meghatározott feladatok 

ellátása területi és iskolai védőnői szolgálat keretében 

 

 

7. Az alapító okirat 4. B) pontja helyébe mely a módosított alapító okirat 4.4. pontjában 

szerepel a következő rendelkezés lép: 

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 

 

 

kormányzati 

funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 074031 Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás 

2 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 

6 101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére 

7 102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása 

8 104030 Gyermekek napközbeni ellátása 

9 104042 Gyermekjóléti szolgáltatások 

10 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 

11 107051 Szociális étkeztetés 

12 107052 Házi segítségnyújtás 

13 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
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14 107054 Családsegítés 

8. Az alapító okirat 6. pontja helyébe mely a módosított alapító okirat 4.5. pontjában szerepel a 

következő rendelkezés lép: 

 

4.5.   A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 

a.) Család és Gyermekjóléti Szolgálat: Bicske Város közigazgatási területe 

b.) Család és Gyermekjóléti Központ: Bicskei járás közigazgatási területe: 

                                                                       - Alcsútdoboz 

                                                                       - Bicske 

                                                                       - Bodmér 

                                                                      - Csabdi 

                                                                      - Csákvár 

                                                                      - Etyek 

                                                                      - Felcsút 

                                                                      - Mány 

                                                                      - Óbarok 

                                                                       - Szár 

                                                                      - Tabajd 

                                                                      - Újbarok 

                                                                      - Vértesacsa 

                                                                      - Vértesboglár 

 

c.) Házi segítségnyújtás: Bicske Város közigazgatási területe 

d.) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: Bicske Város közigazgatási területe 

e.)Étkezetés: Bicske Város közigazgatási területe 

f.) Támogató Szolgálat: Bicske Város és Csabdi Község közigazgatási területe 

g.) Védőnői Szolgálat: - Alcsútdoboz Község Önkormányzatának közigazgatási területe 

                                           - Bicske Város Önkormányzatának közigazgatási területe 

                                           - Csabdi Község Önkormányzatának közigazgatási területe 

                                          - Óbarok Község Önkormányzat közigazgatási területe 
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9. Az alapító okirat 10, pontja helyébe mely a módosított alapító okirat 5.1. pontjában 

szerepel a következő rendelkezés lép: 

 

5.1 A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerinti pályáztatási eljárás 

alapján Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete legfeljebb 5 éves határozott időre 

bízza meg.  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67. § 

(1) bekezdés g) pontja alapján az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 

 

10.Az alapító okirat 11. pontja helyébe, mely a módosított alapító okirat 5.2. pontjában 

szerepel a következő rendelkezés lép: 

 

5.2 A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkalmazotti jogviszony Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. 

törvény 

2 munkajogi jogviszony Munka Törvénykönyvéről szóló 2012.évi I. törvény 

3 megbízási jogviszony Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény 

 

 

11. Az alapító okirat 7. és 9. pontja, valamint a 12. 13. és 14. pontja elhagyásra kerül. 

 

Jelen módosító okiratot 2016. január 1-től kell alkalmazni. 

Kelt: Bicske, 2015. december 17. 

                                                                                  P.H. 

 

Pálffy Károly 

Társulási Tanács Elnöke 

HATÁROZATI JAVASLAT 3: 

 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

/2016 (II.29.) számú határozata 

az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ –Kapcsolat Központ 

egységes szerkezetű alapító okiratának elfogadásáról 

 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. elfogadja az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ 

egységes szerkezetű Alapító Okiratát a határozat 1. mellékletében szereplő 

formanyomtatvány szerinti tartalommal  

2. felhatalmazza a Társulási Tanács Elnökét a határozat 1. melléklete szerinti okirat 

aláírására. 

3. felkéri a Társulási Tanács Elnökét, hogy az Egyesített Családsegítő és Gondozási 

Központ – Kapcsolat Központ egységes szerkezetű Alapító Okiratát – az alapító 
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okiratot a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére a módosítás 

törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetése érdekében küldje meg. 

4. felkéri a Társulási Tanács Elnökét, hogy az Alapító Okirat módosításának „az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról” szóló 2011. évi 

CXII. tv. rendelkezései szerinti közzétételéről gondoskodjon. 

 

Határidő:  Azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

…….határozat 1. számú melléklete 

 

Okirat száma:           / 2015 

Alapító okirat 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján az Egyesített 

Családsegítő és Gondozási Központ –Kapcsolat Központ alapító okiratát a következők 

szerint adom ki: 

 

1. A költségvetési szerv 

megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ- Kapcsolat Központ 

1.1.2. rövidített neve: Kapcsolat Központ 

 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 2060 Bicske Ady Endre u. 1. 

1.2.2. telephelyei: 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 
Család és Gyermekjóléti Központ 

Szakmai Egység 

2060 Bicske Ady Endre u. 2. 

2 
Család és Gyermekjóléti Szolgáltatás 

Szakmai Egység  

2060 Bicske Ady Endre u. 1/a. 

1 Bölcsődei Szakmai Egység 2060 Bicske Ady Endre u. 17. 

2 Gondozási Szakmai Egység 2060 Bicske Szent István u. 124.  

3 Védőnői Szakmai Egység 2060 Bicske Kossuth tér 17. 
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2. A költségvetési szerv 

alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2011. november 1. 

 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Kapcsolat Központ Szociális Családsegítő és Gyermekjóléti 

Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 

2.2.2. székhelye: 2060 Bicske Hősök tere 4. 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 Baba- Vár Városi Bölcsőde 2060 Bicske Ady Endre u. 17. 

2 
Bicske Városi Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat 

2006 Bicske Ady Endre u. 2. 

3 
Bicskei Gondozási Központ és Városi 

Idősek Klubja 

2060 Bicske Szent István u. 124. 

 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Kapcsolat Központ Szociális Családsegítő és Gyermekjóléti 

Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 

3.1.2. székhelye: 2060 Bicske Hősök tere 4. 

 

             

 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi 

CLXXIX.törvény13.§(1) bekezdés 8. és 8a. pontjaiban foglalt szociális és gyermekjóléti 

szolgáltatások és ellátások, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. törvény 64.§-ban, és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI.törvény 39.§-40.§-ban és 49.§-ban foglalt feladatok ellátása 

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: 

a.)  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.törvény által 

meghatározott szociális alap és szakosított ellátásokról való gondoskodás, valamint 

a gyermekek védelméről, és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 

által meghatározott gyermekjóléti alapellátás biztosítása 

b.) Szociálisan rászorulók részére személyes gondoskodást nyújtó ellátások biztosítása  

c.) A családok segítése érdekében a szociális, életvezetési és mentálhigiénés 

tanácsadás, családgondozás, családban jelentkező működési zavarok konfliktusok 
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megoldásának elősegítése, a gyermekeket ellátó nevelési-oktatási intézményekkel 

együttműködve szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatok végzése 

d.) A három éven aluli gyermekek napközbeni ellátása, szakszerű gondozása és 

nevelése, továbbá a három évet betöltött, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje 

alapján óvodai nevelésre még nem érett gyermek gondozása negyedik életévének 

betöltését követő augusztus 31-ig, valamint a gyermekjóléti szolgáltatás 

feladatainak ellátása 

e.) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 41.§-42.§-ban meghatározott 

feladatok ellátása területi és iskolai védőnői szolgálat keretében 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 

 

kormányzati 

funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 074031 Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás 

2 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 

6 101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére 

7 102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása 

8 104030 Gyermekek napközbeni ellátása 

9 104042 Gyermekjóléti szolgáltatások 

10 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 

11 107051 Szociális étkeztetés 

12 107052 Házi segítségnyújtás 

13 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

14 107054 Családsegítés 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 

a.)Család és Gyermekjóléti Szolgálat: Bicske Város közigazgatási területe 

b.) Család és Gyermekjóléti Központ: Bicskei járás közigazgatási területe: 

                                                                       - Alcsútdoboz 

                                                                       - Bicske 

                                                                       - Bodmér 

                                                                      - Csabdi 

                                                                      - Csákvár 

                                                                      - Etyek 

                                                                      - Felcsút 

                                                                      - Mány 

                                                                      - Óbarok 
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                                                                      - Szár 

                                                                     - Tabajd 

                                                                     - Újbarok 

                                                                     - Vértesacsa 

                                                                     - Vértesboglár 

 

c.) Házi segítségnyújtás: Bicske Város közigazgatási területe 

d.) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: Bicske Város közigazgatási területe 

e.)Étkezetés: Bicske Város közigazgatási területe 

f.) Támogató Szolgálat: Bicske Város és Csabdi Község közigazgatási területe 

g.) Védőnői Szolgálat: - Alcsútdoboz Község Önkormányzatának közigazgatási 

területe 

                                           - Bicske Város Önkormányzatának közigazgatási területe 

                                           - Csabdi Község Önkormányzatának közigazgatási területe 

                                          - Óbarok Község Önkormányzat közigazgatási területe 

                                          

 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

 

5.3 A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerinti pályáztatási 

eljárás alapján Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete legfeljebb 5 éves 

határozott időre bízza meg.  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 67. § (1) bekezdés g) pontja alapján az egyéb munkáltatói jogokat 

a polgármester gyakorolja. 

 

5.4 A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkalmazotti jogviszony Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. 

törvény 

2 munkajogi jogviszony Munka Törvénykönyvéről szóló 2012.évi I. törvény 

3 megbízási jogviszony Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény 

 

5. Záró rendelkezés 
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Jelen alapító okiratot 2016 január 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a 

költségvetési szerv Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti 

Intézményfenntartó Társulás 22/2014.(V.30.) határozatával elfogadott alapító okiratát 

visszavonom. 

 

Kelt: Bicske 2015. december 17. 

P.H. 

                         Pálffy Károly 

                Társulási Tanács Elnöke 
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