


 

 

Okirat száma: 7415/5/2021. 

Módosító okirat 

A Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat a Tárnok Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete által 2017. december 18. napján kiadott 6511-11/2017. számú 
alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – 
Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 89/2020. (X. 29.) sz. 
határozatára figyelemmel –a következők szerint módosítom: 
 
 
1. A hatályos alapító okirat 4.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény alapján gyermekjóléti alapellátások, gyermekétkeztetés és közétkeztetés 
biztosítása, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvényben meghatározottak szerint szociális alapszolgáltatások ellátása. 
 

2. A hatályos alapító okirat 4.4. pontjában szereplő 6., 7. és 10. sora az alábbiak 
szerint módosul: 
  
6 104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi 

bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív 
napközbeni ellátás útján 

7 104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 
10 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán 
 

3. A hatályos alapító okirat 5.2. pontja az alábbiakkal egészül ki: 
 
2 egészségügyi szolgálati 

jogviszony 
az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. 
évi C. törvény 

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

Dr. Lukács László 
polgármester 

 



Okirat száma: 7415/6/2021. 
 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a(z) Tárnoki Szociális 
és Védőnői Szolgálat alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezés: Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 2461 Tárnok, Fő utca 61. 

1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Védőnői Szolgálat 2461 Tárnok, Rákóczi út 83. 

2 Tárnoki Tipegő Bölcsőde 2461 Tárnok, Honfoglalás utca 3-9. 

3 
Pöttömkuckó Családi Bölcsőde, 
Pöttömkuckó II. Családi Bölcsőde 

2461 Tárnok, Fő utca 59. 

4 Étkeztetés, konyha 2461 Tárnok, Rákóczi út 78. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

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

2.1.1. megnevezése: Tárnok Nagyközség Önkormányzata 

2.1.2. székhelye: 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. 

2.2. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 Tárnoki Védőnői Szolgálat 2461 Tárnok, Rákóczi út 83. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. 
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3.2. A költségvetési fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Tárnok Nagyközség Önkormányzata 

3.2.2. székhelye: 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. 

4.  költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény alapján gyermekjóléti alapellátások, gyermekétkeztetés és 
közétkeztetés biztosítása, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvényben meghatározottak szerint szociális alapszolgáltatások ellátása. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 889900 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Az intézmény integrált szervezeti formában 
működik. Az ellátási területén élőknek biztosítja a személyes gondoskodás keretébe tartozó 
szociális alapszolgáltatásokat (házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, idősek nappali 
ellátása, családsegítés), gyermekjóléti alapellátásokat (család és nővédelmi gondozás, ifjúság-
egészségügyi gondozás), közétkeztetést. 

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 

3 096015 gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

4 102031 idősek nappali ellátása 

5 102032 demens betegek nappali ellátása 

6 
104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi 

bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni 
ellátás útján 

7 104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 

8 
104035 gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali 

intézményében 

9 104042 család és gyermekjóléti szolgáltatások 

10 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán 

11 107052 házi segítségnyújtás 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Tárnok Nagyközség közigazgatási 
területe 
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5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján a 
Képviselő-testület bízza meg nyilvános pályázat útján. A pályázati eljárás lefolytatásával 
összefüggő előkészítő feladatokat az intézményfenntartó önkormányzat jegyzője látja el a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvények a szociális, valamint a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazgatásban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. 
(XII. 26.) Korm. rendelet 4. § 2) bekezdése alapján. A vezetői megbízás legfeljebb 5 évig 
terjedő határozott időre szól. A költségvetési szerv vezetője felett az egyéb munkáltatói 
jogok gyakorlója a polgármester. 

Az intézmény által foglalkoztatottak tekintetében az intézmény vezetője gyakorolja a 
munkáltatói jogokat, az intézmény szervezeti és működési szabályzatában foglaltak 
szerint.            

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

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

törvény 

2 
egészségügyi szolgálati 
jogviszony 

az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi 
C. törvény 

 
 
 
 
 


