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A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése, feltétele annak, hogy elsősorban a társadalmi 

leszakadással veszélyeztetett csoportok helyzetének javítására irányuló programok végrehajtásához 
biztosított legyen a megfelelő intézményi háttér, másrészről a foglalkoztatottsági szint növeléséhez 

csökkenthetők legyenek a családi terhek, és az életminőséget javító új szolgáltatások induljanak. A nappali 
szociális ellátások (elsősorban magasabb szükségletű célcsoport ellátása), a család- és gyermekjóléti 
szolgálat, és központ fejlesztése esetén a minőségi fejlesztés mellett cél a férőhelyek bővítése is - új 

intézmények létesítésével, illetve a már működő szolgáltatások férőhelyeinek bővítésével. 

A fenti célok megvalósítását szolgálja a TOP 6.6.2-15 azonosítószámú „Szociális alapszolgáltatások 
infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Nyíregyháza, Május 1. tér 10/A. , illetve Körte utca 41/A. szám 
alatt" elnevezésű pályázati program, melynek megvalósítója Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
Önkormányzata . A pályázat célja a jó minőségű közszolgáltatásokhoz (szociális, gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi, rehabilitációs és egészségügyi, továbbá a társadalmi felzárkózást támogató kulturális 
szolgáltatáshoz) való hozzáférés javítása, különös tekintettel a közszolgáltatások emberi kapacitására. 

A projekt keretében sor került a Május 1. tér 10/A., illetve Körte utca 41/A. alatti ingatlan korszerűsítésére, 
bővítésére, mely ingatlanok használatba vételi eljárása is megtörtént, illetve sikerrel zárultak az épületek 

berendezésének biztosítására irányuló közbeszerzési eljárások. 

Az intézmény székhelye jelenleg a 4400 Nyíregyháza, Tűzoltó utca 1. szám alatt található, telephelyként 
funkcionálnak a Tas út 2., Vécsey út 15., és a Huszár tér 5. szám alatti ingatlanok, továbbá nyitva álló 
helyiségként működnek a 4400 Nyíregyháza, Nagyvárad utca 2., a 4531 Nyírpazony, Arany János út 14., a 
4532 Nyírtura, Arany János u. 19., és a 4533 Sényő, Kossuth u. 23 . szám alatti épületek. 

A pályázat megvalósításával összefüggő változások eredményeként az intézmény székhelye ismét a Körte 
utca 41/A. alatti ingatlan lesz, telephelyként a Május 1. tér 10/A., Vécsey út 15., és a Huszár tér 5. szám 
alatti ingatlanok szolgálnak, és továbbra is az intézmény használatában marad a Nagyvárad utca 2. szám 
alatti épület. Emellett a nyitva álló helyiségek köre kibővül 4434 Kálmánháza, Kossuth u. 56., és 4445 
Nagycserkesz, Iskola út 21. szám alatt található ingatlannal, melyek az érintett településekkel megkötött 
ellátási szerződésekben foglalt kötelezettségek teljesítéséhez biztosítják a használati jogcímet. 

Az intézmény székhelyének, és telephelyeinek átköltözése, továbbá a nyitva álló helyiségek felvezetése 
miatt indokolt a szolgáltatói nyilvántartás bejegyzéseinek módosítása, ami az alapító okirat, és a szakmai 
alapdokumentumok módosítását is magával vonja. Tekintettel arra, hogy az intézmény 2018.01.01-től 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város fenntartásában működik, így az alapító okirat módosítását a Közgyűlés, az 
alapdokumentumokat a hatáskörrel rendelkező Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság hagyja jóvá. 

Kérjük a Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a mellékelt határozat - tervezetet jóváhagyni 
szíveskedjen . 

Nyíregyháza, 2018. január 18. 

C) Ny R E G Y H Á Z A 

Tisztelettel: 
D~ Ková&. Feren 

polgármester 
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Melléklet a SZOC/453-11/2018 számú előterjesztéshez 

HATÁROZAT-TERVEZET 

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 

KÖZGYŰLÉSÉNEK 

.. „„./2018. {1.25.) számú 

határozata 

A Nyíregyházi Család -és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának módosításáról, a TOP 6.6.2-15 

azonosítószámú „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Nyíregyháza, 

Május 1. tér 10/ A. , illetve Körte utca 41/ A. szám alatt" elnevezésű pályázati program megvalósítása 

kapcsán 

A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta, és 

1./ A Nyíregyházi Család -és Gyermekjóléti Központ módosító okiratát az 1. sz. mellékletben foglaltak 

szerint jóváhagyja, aláírására a polgármestert felhatalmazza, 

2./ A Nyíregyházi Család -és Gyermekjóléti Központ alapító okiratát az 2. sz. mellékletben foglaltak szerint 

jóvá hagyja . 

Nyíregyháza, 2018. január 25 . 

A határozatról értesül : 

1./ A Közgyűlés tagjai 
2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 
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1. sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének_/2018 (I.25.) számú 
határozatához 

Okirat száma: SZOC/453-9 /2018 

Módosító okirat 

A Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
Közgyűlése által 2017.12.15. napján kiadott, SZOC/8024-3 /2017 számú alapító okiratát 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján - Nyíregyháza Megyei 
Jogú Város Közgyűlésének _/2018. (I.25.) számú határozatára figyelemmel -a 
következők szerint módosítom: 

1. Az alapító okirat 1.2.1 pontjában a "4400 Nyíregyháza, Tűzoltó utca 1." szövegrész helyébe a 

"4400 Nyíregyháza, Körte utca 41/ A." szövegrész kerül. 

2. Az alapító okirat 1.2.2. pontjának 1 jelű sorában a "4400 Nyíregyháza, Tas út 2." szövegrész 

helyébe a" 4400 Nyíregyháza, Május 1. tér 10/A." szövegrész kerül. 

Jelen módosító okiratot 2018.02.15. napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Nyíregyháza, 2018.01.25. 

P.H. 

Dr. Kovács Ferenc 
polgármester 



2. sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének _/2018 (1.25 .) számú 
határozatához 

Okirat száma: SZOC/453-10/2018 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Nyíregyházi Család-és 
Gyermekjóléti Központ alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 4400 Nyíregyháza, Körte utca 41/A. 

tele hel címe 

1 4400 N íre háza, Május 1. tér 10 A. 

2 4400 N íre háza, Vécse út 15. 

3 4400 N íre háza, Huszár tér 5. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma:l 993.02.01. 

2 2 A k""l ' ! "dk"! ' ' k .. o tsegvetes1 szerv ioge o o tsegvetes1 szervene 

megnevezése székhelye 

1 
Nyíregyházi Gyermekek Átmeneti Otthona 440 0 Nyíregyháza - Nyírszőlős, Kollégium 

utca 54. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 



3.1.2. székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 

3.2.2. székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: 

- családsegítés /Szt. 64. §/ 
A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt 
segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, 
a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott 
szolgáltatás. 

- gyermekjóléti szolgáltatás (a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény /a továbbiakban Gyvt./ 39. - 40/ A.§) 
A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális 
szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával 
szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének 
elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség 
megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. 

- Család- és gyermekjóléti szolgálat /Gyvt. 40. § (1) / 
Gyermekjóléti szolgáltatás a családsegítéssel egy szolgáltató - a család- és gyermekjóléti 
szolgálat (a továbbiakban: gyermekjóléti szolgálat) - keretében működtethető. A 
gyermekjóléti szolgálat ellátja a 39. § és a (2) bekezdés szerinti gyermekjóléti szolgáltatási 
feladatokat, valamint a családsegítés Szt. 64. § ( 4) bekezdése szerinti feladatait. 

- Család- és gyermekjóléti központ /Gyvt. 40 /A. § (1) / 
Család- és gyermekjóléti központnak (a továbbiakban: gyermekjóléti központ) az a 
járásszékhely településen működő gyermekjóléti szolgálat minősül, amely önálló 
intézményként, illetve szervezeti és szakmai szempontból önálló intézményegységként 
működik. 

4.2. A költsé vetési szerv főtevéken sé ének államháztartási szaká azati besorolása: 

szaká azatszáma 

1 889900 M.n.s. e éb szociális ellátás bentlakás nélkül 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, Család
és gyermekjóléti szolgálat, Család- és gyermekjóléti központ. Az intézmény közfeladatait a 
jogszabályokban és belső szabályzatokban, valamint a szakmai dokumentumokban 
részletezettek szerint alaptevékenységként látja el. 

A fenntartó ellátási szerződés keretében Nyírpazony Nagyközség Önkormányzatától 
(4531 Nyírpazony, Arany János utca 14.), továbbá Nyírtura Község Önkormányzatától 
(4532 Nyírtura, Arany János utca 14.), Sényő Község Önkormányzatától (4533 Sényő, 
Kossuth utca 69.), Nagycserkesz Község Önkormányzatától ( 4445 Nagycserkesz, Petőfi 
utca 10.) és Kálmánháza Község Önkormányzatától ( 4434 Kálmánháza, Nyíregyházi út 

2 



71.) átvállalta ezen önkormányzatok közigazgatási területére kiterjedő ellátási területen a 
család- és gyermekjóléti szolgáltatás biztosítását. 

4.4. A költsé etési szerv ala tevéken sé ének kormán zati funkció szerinti me jelölése: 

kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 104042 Család- és ermekóléti szol áltatások 

2 104043 Család és ermekjóléti köz ont 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 

A Család- és gyermekjóléti szolgálat működési területe kiterjed Nyíregyháza Megyei Jogú 
Város, továbbá ellátási szerződés keretében Nyírpazony Nagyközség, Nyírtura, Sényő, 
Nagycserkesz és Kálmánháza Községek közigazgatási területére. 

A Család- és gyermekjóléti központ működési területe kiterjed a nyíregyházi járás 
településeinek közigazgatási területére: Nyíregyháza, Apagy, Kálmánháza, Kótaj, 
Nagycserkesz, Napkor, Nyírpazony, Nyírtelek, Nyírtura, Rakamaz, Sényő, Szabolcs, Tímár, 
Tiszanagyfalu, Újfehértó. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét a 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése bízza meg, illetve a megbízást 
visszavonja. Az egyéb munkáltatói jogokat a Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
Polgármestere gyakorolja. A költségvetési szerv vezetőjének megbízása legfeljebb öt 
évig terjedő határozott időre szól. A költségvetési szerv vezetője közalkalmazotti 
jogviszonyban kerül megbízásra. A költségvetési szerv vezetőjének megbízását a 
vonatkozó jogszabályok szerint lefolytatott pályázati eljárás előzi meg. 

5.2 . 

1 állásáról 
2 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet 5. § ( 4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy 
jelen alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az 
alap ító okiratnak a Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ 2018.01.25 . napján 
kelt, napjától alkalmazandó SZOC/453-9 /2018 
okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának. 

Kelt: Nyíregyháza, 

P.H. 

Magyar Államkincstár 
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