
 

Okirat száma: 1026-1/2016 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján Kelebia Község 
Önkormányzat Szent Erzsébet Otthonház alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

 
1.1.A költségvetési szerv 

1.1.1 megnevezése: Kelebia Község Önkormányzata Szent Erzsébet Otthonház 
1.1.2.rövidített neve: Szent Erzsébet Otthonház 

1.2. A költségvetési szerv 
1.2.1.székhelye: 6423 Kelebia József A. u. 75. 

 
 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

 
2.1.A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1997.06.01. 
2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv:  
 

2.2.1.megnevezése: Kelebia Község Önkormányzat 
2.2.2. székhelye: 6423 Kelebia Ady Endre u 114. 
 

 
 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 
 

3.1 A költségvetési szerv irányító szervének 
3.1.1. megnevezése: Kelebia Község Önkormányzat képviselő-testülete 
3.1.2. székhelye: 6423 Kelebia Ady Endre u 114. 

3.2 A költségvetési szerv fenntartójának 
3.2.1. megnevezése: Kelebia Község Önkormányzat 
3.2.2. székhelye: 6423 Kelebia Ady Endre u 114. 
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4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1 A költségvetési szerv közfeladata: - Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása 
                                                                         - Idősek, fogyatékosok szociális ellátása  
                                                                         bentlakás nélkül 
                         - M. n. s. egyéb szociális ellátás bentlakás     
 
                           nélkül 

 
4.2 A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 873000 Idősek, fogyatékosok bentlakásos   
ellátása 

 
4.3.A költségvetési szerv alaptevékenysége:  
a.) szakosított ellátás keretében alaptevékenysége: ápolást, gondozást nyújtó intézményi 
ellátás – idősek otthona 
Engedélyezett férőhelyszám: 27 fő 
b.) szociális alapszolgáltatás keretében: 
ba.) étkeztetés 
bb.) házi segítségnyújtás. Ellátható személyek száma: 9 fő. 
bc.) nappali ellátás – idősek klubja  
Engedélyezett férőhelyek száma: 30 fő  

 
4.4.A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 

2 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása 

3 102031 Idősek nappali ellátása 

4 102032 Demens betegek nappali ellátása 

5 
102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó 

programok 

6 107051 Szociális étkeztetés 

7 107052 Házi segítségnyújtás 

8 
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és 

programok 

 
4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Kelebia község közigazgatási 
területe 
4.6 A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: A költségvetési szerv 
vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 
 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 
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5.1 A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A magasabb vezetői megbízást 
pályázati eljárást követően a Képviselő-testület adja, határozott időre a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a végrehajtása tárgyában kiadott 
257/2000. (XII. 26.) Kormányrendeletben előírtaknak megfelelően. 
 
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 Munkaviszony 2012. évi I. tv a munka törvénykönyvéről 

2 Közalkalmazott jogviszony 1992. évi XXXIII. Tv a közalkalmazottak jogállásáról 

3 Megbízásos jogviszony 2013. évi V. tv. 

 
 

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2012. 06.28. napján kelt, 95/2012. (VI.28.) okiratszámú 
alapító okiratot visszavonom. 

Kelt: Kelebia, 2016. február 15. 

P.H. 

Maczkó József polgármester 

 
 

 

 

 

 


