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ALAPÍTÓ OKIRAT

A Felso-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a

75/2008. (X.30.) számú határozatával döntött az intézmény alapításáról

(módositotta a 96/2008. (Xl. 25)FKDMTKT határozat, a 37/2009. (IV 30.) FKDMTKT

határozat és az 52/2009. (V1.23.)FKDMTKT határozat)

A Felso-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a települési
önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi eVII. törvény 4.§ (1)
bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 65.§ (5) bekezdése, valamint
a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásról szóló 2008. évi ev. Törvény 1. §-a
alapján az alábbi (egységes szekezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki:

1.) Az intézmény megnevezése: Felso-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi

Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény /rövidített neve: FKDMTKT KESZIl

2.) Az intézmény székhelye és telephelyeinek címe:

Székhely: Kunszentmiklós, Felsoszenttamás dülo 8.
Nyújtott szociális

FérohelyekEllátási területEllátottakszámára

szolgáltatás

száma nyitva álló helyiség
Jelzorendszeres házi

145dbApostag, Dunaegyháza,•Dunaegyháza

segitségnyújtás

készülékDunavecse.Kunadacs,Mikszáth u.25.
Kunpeszér, Kunszentmiklós,

•Kunadacs

Szalkszentmárton,
Tass,Rákóczi u.2.

Újsolt
•Kunpeszér Béke

u.8.•
Szalkszentmárton

Jókai u.2•
Tass Széchenyi

u.48.•
Újsolt Petofi

S.u.3.
Idosek

bentlakásos80Országos ellátási terület-
otthona

Telephelyek:Nyújtott szociális
FérohelyekEllátási területEllátottakszámára

szol2;áltatás

száma nyitva álló helyiség

Családsegítés
Apostag,Dunaegyháza,•Apostag

Dunavecse
Foút -Dunavecse.

Kunadacs,Széchenyi u.1.
36.;

Kunpeszér, Kunszentmiklós,•Dunaegyháza
Szalkszentmárton,

Tass,
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UjsoltMikszáth u.25.
•

Kunadacs

Rákóczi u.2.•
Kunpeszér Béke

u.8.•
Kunszentmiklós

Damjanich u.lO.•
Szalkszentmárton

Jókai u.2.•
Tass, Széchenyi

u.48.•
Újsolt Petofi

S.u.3.

Gyermekjóléti

Apostag,Dunaegyháza,
szolgáltatás

-Dunavecse.
Kunadacs,•Apostag

Dunavecse
Foút Kunpeszér, Kunszentmiklós,Széchenyi u.I.

36.;
Szalkszentmárton,Tass,•Dunaegyháza

Újsolt
Mikszáth u.25.

•
Kunadacs

Rákóczi u.2.•
Kunpeszér Béke

u.8.•
Kunszentmiklós

Damjanich u.I O.•
Szalkszentmárton

Jókai u.2.•
Tass Széchenyi

u.48.•
Újsolt Petofi

S.u.3.•Etkeztetés
-Apostag,Dunaegyháza,•Dunaegyháza

Kunszentmiklós
Dunavecse,Kunadacs,Mikszáth u.25.

Szép u.I.
Kunpeszér, Kunszentmiklós,•Kunadacs

Szalkszentmárton, Tass
Rákóczi u.2.

•
Kunpeszér Béke

u.8.•
Szalkszentmárton

Jókai u.2.•
Tass Egecsei

krt.48.•
Apostag

Széchenyi u.I.•
Dunavecse

Kossuth L.u.4.•
Újsolt Petofi

S.u.3.
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Házi segítségnyújtás
-Apostag,Dunaegyháza,•Dunaegyháza

Kunszentmiklós
Dunavecse.Kunadacs,Mikszáth u.25.

Szép u.l.
Kunpeszér, Kunszentmiklós,•Kunadacs

Szalkszentmárton,
Tass,Rákóczi u.2.

Újsolt
•Kunpeszér Béke

u.8.SzalkszentmártonJókai u.2•
Tass Széchenyi

u.48.•
Újsolt Petofi

S.u.3.•
Apostag

Széchenyi u.l.•
Dunavecse

Kossuth L.u.4.

Idoskorúak nappali

115Apostag,Dunavecse,•Apostag
otthona

Kunszentmiklós, TassSzéchenyi u.l.
Kunszentmiklós

•Dunavecse

Szép u.l.
Kossuth L.u.4.

Fogyatékosok

50Országos ellátási terület
otthona

3) Az intézmény illetékességi területe

Felso-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulást alkotó települések
közigazgatási területe, kivéve Szabadszállás Város közigazgatási területe.
Az idosek bentlakásos otthona és a fogyatékos otthon feladatellátása a Magyar Köztársaság
teljes területére kiterjed.
Idosek nappali ellátásának ellátási területe Apostag, Dunavecse, Kunszentmiklós, Tass
települések.

4) Jogszabályban meghatározott közfeladata

A Szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény és végrehajtási rendelete:
1/2000. (1.7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó Szociális intézmények
szakmai feladatairól és muködésük feltételeirol. 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek
védelmérol és a gyámügyi igazgatásról és végrehajtási rendelete: 15/1998. (IV.30.) NM
rendelet a személyes gondoskodást nyújtó Gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények,
valamint személyek szakmai feladataitól és muködésük feltételeirol."

5) Az intézményalaptevékenysége:

Szakágazat: 873000 Idosek, fogyatékosok bentlakásos ellátása

Szakfeladat:

5.1 Szakosított ellátás keretében: - Idosek bentlakásos ápolását, gondozását ellátó
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intézmény

5.1 a) Idosek Bentlakásos Otthona 85317-0
/2010.janllár l-toI873011 Idoskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása/
6090 Kunszentmiklós Felsoszenttamás 8.

Engedélyezett férohely: 80 fo

Az idosek otthonában elsosorban azoknak a nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek Ca
továbbiakban: idoskorúak) ápolását, gondozását végzik, akaiknek egészségi állapota
rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel.
Az idosek otthonába az a 18. életévét betöltött személy is felveheto, aki betegsége miatt nem
tud önmagáról gondoskodni.

5.1 b) Fogyatékos Személyek Otthona 85316-9
/2010.jallllár l-to1873021 Fogyatékossággal élok tartós bentlakásos ellátása/
6098 Tass Egecsey krt. 48.
Engedélyezett férohely: 50 fo

A fogyatékos személyek otthonába az a fogyatékos személy veheto fel, akinek oktataására,
képzésére, foglalkoztatására, valamint gondozására csak intézményi keretek között van
lehetoség.
Enyhe értelmi fogyatékos kiskorú csak kivételes esetben helyezheto el a fogyatékos
személyek otthonábann

5.2. Szociális alapszolgáltatás keretében:
a idoskorúak nappali ellátása,
b jelzorendszeres házi segítségnyújtás
c házi segítségnyújtás
d étkeztetés

e családsegítés
f gyermekjóléti szolgáltatás

5.2.a.) Idosek nappali ellátása 85326-6
/2010.janllár l-tol88l0ll Idosek nappali ellátása/
Engedélyezett férohely: Apostag: 30

Dunavecse: 25
Kunszentmiklós: 60

Az idosek klubjában elsosorban a saját otthonukban élo, egészségi állapotuk és idos koruk
miatt szociális és mentális támogatásra szoru ló, önmaguk ellátására részben képes személyek,
részére biztosítanak lehetoséget napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra,
valamint alapveto higiénés szükségletek kielégítésére.
Ellátási terület: Apostag, Dunavecse, Kunszentmiklós, Tass

5.2.b.) Jelzorendszeres házi segítségnyújtás 85328-8
/2010.janllár l-to1889923 Jelzorelldszeres házi segítségllyújtás /
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A jelzorendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élo, egészségi állapotuk és
szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelo használtára képes
idoskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel
mellett felmerülo krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. A jelzorendszeres házi
segítsényújtás keretében biztosítani kell az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes
gondozónak a helyszínen történo haladéktalan megjelenését, valamint a segélyhívás okául
szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét.

Ellátási terület: Apostag, Dunaegyháza, Dunavecse. Kunadacs, Kunpeszér, Kunszentmiklós,
Szalkszentmárton, Tass, Újsolt

5.2.c.) Házi segitségnyújtás 85323-3
12010.jall11árl-to/8889922 Házi segítségllyÚjtásl

A házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevo személy saját
lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.
A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell az alapveto gondozási, ápolási feladatok
elvégzését, az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás
körülményeinek megtartásában való közremuködést, a veszélyhelyzetek kialakulásának
megelozésében illtve azok elhárításában való segítségnyújtást.
Ellátási terület: Apostag, Dunaegyháza, Dunavecse. Kunadacs, Kunpeszér, Kunszentmiklós,
Szalkszentmárton, Tass, Újsolt

5.2.d. ) Étkeztetés 85325-5
12010.jall11ár l-to/889921 Szociális étkeztetésl

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg
étkeztetésérol kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartott jaik részére tartósan vagy
átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk,
fogyatékosságuk, pszchiátriai betegségük, szenvedélybetegségük vagy hajléktalanságuk miatt.
Ellátási terület: Apostag, Dunavecse, Kunadacs, Kunpeszér, Kunszentmiklós,
Szalkszentmárton, Tass

5.2. e) Családsegités 85324-4
12010.jall11ár l-to/889924 Csa/ádsegítésl

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt
segítségre szomló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezeto okok megelozése,
a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megorzése céljából nyújtott
szolgáltatás.
Ellátási terület: Apostag, Dunaegyháza, Dunavecse. Kunadacs, Kunpeszér, Kunszentmiklós,
Szalkszentmárton, Tass, Újsolt

5.2. f) Gyermekjóléti szolgáltatás 85324-4
12010.jall11ár l-to/889201 Gyermekjó/éti szolgáltatási
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A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történo
nevelésének elosegítése, a gyermek veszélyeztettségének megelozése, valamint a kialakult
veszélyeztetettség megszüntetése.
Ellátási terület: Apostag, Dunaegyháza, Dunavecse, Kunadacs, Kunpeszér, Kunszentmiklós,
Szalkszentmárton, Tass, Újsolt)

5.3 751922 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai" /"2010. január
1-tol önkormányzatok, valam;nt többcélú k;stérség; társulások elszámolása;" 841901/

6) Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye

Felso-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa

6090 Kunszentmiklós Damjanich u.17 ID

Az intézmény általános jogutódja a 2001. május 1-én alapított Egyesített Szociális
Intézménynek. (6090 Kunszentm;klós, Felsoszenttamás 8.)

7) Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve

Felso-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás

8) Típus szerinti besorolása

A tevékenység jellege alapján: közszolgáltató közintézmény

Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan muködo és gazdálkodó
költségvetési szerv

9) Az intézmény jogállása

Önálló jogi személy.

10) Az intézményvezeto és a gazdasági vezeto kinevezésének rendje
Az intézmény vezetojét a Felso-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Tanácsa nevezi ki pályázat alapján 5 évre. A vezeto kinevezéséhez a Felso
Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális
Intézmény létrehozására társult valamennyi tagönkormányzatának a képviselo-testületének
egyetértése szükséges.
Az intézmény gazdasági vezetojét a Társulási Tanács nevezi ki az 1992. évi XXXIII. törvény
a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, az 1992. évi XXXVIII. törvény az
államháztartásról, valamint az államháztartás muködési rendjérol szóló 217/1998 (XII. 30. )
Kormány rendelet szerint.
Az intézményvezeto és a gazdasági vezeto tekintetében a munkáltatói jogokat a Társulási
Tanács, az egyéb munkáltatói jogokat pedig a Társulás Elnöke gyakorolja.

11) Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatottsági jogviszonyok
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A FKDMTKT Kistérségi Egyesített Szociális Intézményben foglalkoztatottak egyrészt az
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és a szociális,
valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történo végrehajtásáról szóló a
257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján közalkalmazottijogviszony keretében, valamint
AZ 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyve alapján munkajogviszony keretében,
illetve a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérol szóló 1959. évi IV. törvény
vonatkozó rendelkezései alapján megbízási és vállalkozási szerzodésseI látják el a
feladataikat. "

12) Az intézmény finanszírozása, gazdálkodása és vagyona

a) Az intézmény az eloirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes
jogkörrel rendelkezo költségvetési szerv, gazdálkodási jogkörét tekintve pedig bankszámlával
és önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezo intézmény.
A költségvetési gazdálkodással kapcsolatos eloírások tekintetében az intézményre a Társulási
Tanács által elfogadott mindenkori költségvetési határozatban foglaltak kötelezo jelleggel
bírnak.

Az intézmény tevékenységét a hatályos jogszabályok és a Szervezeti és Muködési
Szabályzat alapján folytatja.

b) Az intézmény vállakozási tevékenységet nem folytathat.

c) A feladatok ellátásának forrása az állami költségvetésbol szabad, illetve kötött
felhasználású normatíva hozzájárulás, valamint egyéb átvett, illetve pályázat útján nyert
források.

13) A feladatellátást szoh?:áló vagyon és a vagyon feletti rendelkezési iog

-+ Apostag, Széchenyi u.I.
-+ Dunaegyháza, Mikszáth K.u. 25.
-+ Dunavecse, Fo út 36.
-+ Dunavecse, Kossuth L.uA.
-+ Kunadacs, Rákóczi u. 2.
-+ Kunpeszér, Béke tér 8.
-+ Kunszentmiklós Damjanich u.l O.
-+ Kunszentmiklós Felsoszenttamás 8.

-+ Kunszentmiklós Szép u.I.
-+ Szalkszentmárton, Jókai u 2.
-+ Tass, Széchenyi u. 48.
-+ Tass, Egecsey krtA8.
-+ Újsolt, Petofi S. u. 3.

A kezelésre átadott ingatlanvagyon az önkormányzatok tulajdonában marad.
Az intézmény vezetoje felelos a feladatok ellátásához a költségvetési szerv
vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszeru használatáért, és az Alapító
Okiratban eloírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelo
ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság
követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási
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kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetoségek és
a kötelezettségek összhangjáért az intézményi számviteli rendjéért, a belso ellenorzés
megszervezéséért és muködéséért.

14) Az intézmény belso felépítését. muködésének rendiét Szervezeti és Muködési
Szabálvzatában rögzíti.

15) Záró rendelkezés

Az Alapító Okirat 2009. július l.napján lép hatályba.

Kunszentmiklós, 2009.június 23.

Záradék

Az alapító okirat módosítását(s így az egységes szerkezetu új alapító okiratot) a Felso

Kiskunsági és Dunamel1éki Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a 2009. június 23-i ülésén

az 52/2009.(VI.23.)FKDMTKT számú határozattal fogadta el.

9


