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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017 decemberében ellátási szerződést kötött 
Nagycserkesz Község Önkormányzatával bölcsődei szolgáltatás, és gyermekek átmeneti gondozása, továbbá 
Kálmánháza Község Önkormányzatával gyermekek átmeneti gondozása, valamint család -és gyermekjóléti 
szolgá Itatás biztosítására. 

Kálmánháza Község Önkormányzata 2018.01.10-én kelt, továbbá Nagycserkesz Község Önkormányzata 
2018. 01. 03 -án kelt levelében kezdeményezte Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatától, hogy az 
összesen 15 jelzőkészülék működtetésével biztosítsa a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatást e 
két település közigazgatási területére kiterjedő ellátási területen. 

A Nyíregyháza Megyei Jogú Város fenntartásában működő Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátás biztosítására szóló, a szolgáltatói nyilvántartásba történő 
bejegyzése e két településre jelenleg nem terjed ki. A megkeresések teljesítéséhez ebből következően a 
Közgyűlés jóváhagyó döntésére, a bejegyzés módosítására, és a Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatósággal történő, e kapacitásra, és ellátási területre is kiterjedő szerződés megkötésére van 
szükség, tekintettel arra, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény 
/Szt./ 65. § (7) bekezdése, továbbá a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (Xl. 13.) 
Korm. rendelet 4/A. § -a alapján jelzőrendszeres házi segítségnyújtás megszervezése a Főigazgatóság 
feladata, amely az Szt. -ben nevesített, az önkormányzatokkal, és más szereplőkkel létesített szociális 
sze rződéses kapcsolatok útján biztosítja e szolgáltatást. 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala levélben kereste meg a Főigazgatóságot az 
együttműködés jóváhagyása, és a finanszírozás biztosítása érdekében. A Város részéről abban az esetben 
lehetséges a feladat ellátása, ha ahhoz a Főigazgatóság is hozzájárul, egyben biztosítja a feladatellátáshoz 
kapcsolódó arányos pénzügyi támogatást. A Főigazgatóság által nem fedezett indokolt költségeket az 
érintett településeknek kell megtéríteniük Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére, 
igazodva a fentiekben is említett, egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatások biztosítására megkötött 
ellátási szerződések kapcsán kialakított gyakorlathoz. A Főigazgatóság 2018. 03. 22-én kelt levelében arról 
tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a szolgáltatói nyilvántartás megfelelő módosítását követően van 
lehetőség szerződésmódosítás kezdeményezésére . 

A jelen előterjesztéshez csatolt szerződésmódosítás - tervezetek jóváhagyása, és megkötése esetén is csak 
abban az esetben jelentenek kötelezettségvállalást, illetve feladat ellátási - kötelezettséget Nyíregyháza 
Megyei Jogú Város Önkormányzata részére, ha a fentieknek megfelelően a Főigazgatóság a feladatellátást 
támogatja, és az arányos fedezetet biztosítja. 

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fentiek alapján az előterjesztést megtárgyalni és a határozat -
tervezetet elfogadni szíveskedjen. 

Nyíregyháza, 2018. április 16. 
Tisztelettel: ~rehc/' 

polgármesteJ -
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NYÍREGYHÁZA 

MEGYEI JOGÚ VÁROS 

POLGÁRMESTERE 

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. 

TELEFON: +36 42 524-500 

FAX: +36 42 524-501 
E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU 

Melléklet a SZOC/386-9/2018 számú előterjesztéshez 

Határozat - tervezet 

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 
KÖZGYŰLÉSÉNEK 

........ /2018. (IV. 25.) számú 

határozata 

a Kálmánháza és Nagycserkesz Község Önkormányzatával kötött ellátási szerződések módosításáról, 
továbbá a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ alapító okiratának módosításáról a 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat ellátása kapcsán 

A Közgyűlés 

az előterjesztést megtárgyalta, és 

1./ hozzájárul Kálmánháza Község Önkormányzata részére a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
biztosításához, és az ellátási szerződés módosítását az 1. sz. melléklet szerint jóváhagyja, megkötésére a 
polgármestert felhatalmazza, 

2./ hozzájárul Nagycserkesz Község Önkormányzata részére a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
biztosításához, és az ellátási szerződés módosítását a 2. sz. melléklet szerint jóváhagyja, megkötésére a 
polgármestert felhatalmazza. 

3./ A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ módosító okiratát a 3. számú, alapító okiratát a 4. számú 
melléklet szerint jóváhagyja, aláírására a polgármestert felhatalmazza. 

Nyíregyháza, 2018. április 25. 

A határozatról értesülnek: 

1. A Közgyűlés tagjai 
2. A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 
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1. sz. melléklet a Közgyűlés _/2018. (IV.25.) számú határozatához 

Megállapodás 

Ellátási szerződés módosításáról 

Amely létrejött egyrészről 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. 
Adószáma: 15731766-2-15 
PIR: 731762 
KSH statisztikai számjele: 15731766-8411-321-15 
Képviselő neve és tisztsége: Dr. Kovács Ferenc polgármester 
(a továbbiakban: Nyíregyháza Megyei Jogú Város) 

másrészről: 

Kálmánháza Község Önkormányzata 
Székhely: 4434 Kálmánháza Község, Nyíregyházi út 71. 
Adószáma: 15732248-2-15 
PIR: 732242 
KSH statisztikai számjel:15732248-8411-321-15 
Képviselő neve és tisztsége: Urszuly Sándorné polgármester 
(a továbbiakban: Kálmánháza Község, a továbbiakban együtt: felek) 

között, az alábbi feltételek mellett. 

1. Előzmények, a megállapodás célja 

1.1. Felek megállapítják, hogy közöttük 2017.12.05-én ellátási szerződés jött létre a gyermekek 
átmeneti gondozása, továbbá család -és gyermekjóléti szolgáltatás biztosítására (nyilvántartásba 
véve Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában a SZOC/386-1/2018 iktatószámon). 

1.2. Kálmánháza Község 2018.01.10-én kelt megkeresésében (SZOC/386-4/2018) kezdeményezte, 
hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város biztosítsa részére a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
szolgáltatást. 

1.3. A szerződés célja 
Jelen megállapodás célja, hogy rendelkezzen a Kálmánháza Község által kezdeményezett szolgáltatás 
biztosításáról. 

2. A megállapodás tárgya 

2.1. Felek megállapodnak, hogy az 1.1. pontban hivatkozott szerződés kiegészül további egy, 2.1.1. 
jelű alponttal, és a következő szövegrésszel: 

" Nyíregyháza Megyei Jogú Város a fenntartásában működő intézmény (költségvetési szerv) útján 
biztosítja Kálmánháza Község közigazgatási területére kiterjedő ellátási területen a jogszabályban 
meghatározott jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatást. A szolgáltatást biztosításának 
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kötelezettsége Nyíregyháza Megyei Jogú Várost attól az időponttól terheli, amikortól az engedélyező 
hatóság az engedélyes részére az ellátási területet Kálmánháza Község vonatkozásában a szolgáltatói 
nyilvántartásba bejegyezte, továbbá, a szolgáltatás biztosítására kötelezett állami szerv a 
szolgáltatás ellátására Nyíregyháza Megyei Jogú Várossal szerződést kötött. A jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás biztosítására, és az azzal kapcsolatos elszámolási, finanszírozása szabályokra az 1.1. 
pontban hivatkozott szerződés egyéb rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell." 

3. Záró rendelkezések 

3.1. Jelen szerződés az utoljára aláíró képviselő aláírásának napján lép hatályba. 

3.2. Jelen megállapodás aláírásának, és érvényességének feltétele, hogy azt a Nyíregyháza Megyei 
Jogú Város Közgyűlése, és Kálmánháza Község képviselő - testülete határozatával jóváhagyja. 

3.3. Jelen megállapodás kizárólag írásban módosítható, a szóban vagy ráutaló magatartással létrejött 
módosítás érvénytelen. 

3.4. Jelen megállapodás négy eredeti példányban készült, melyből a feleket két - két példány illet 
meg. 

3.5. Felek jelen megállapodást elolvasták, közösen értelmezték, megértették, és azt, mint 
szerződéses akaratunkkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 

3.6. Szerződő felek egybehangzóan kijelentik, hogy jelen szerződésből eredő vitás kérdéseiket 
elsődlegesen egymás között, tárgyalásos úton, konszenzusos módon kívánják rendezni. A bírói út 
igénybevételével kizárólag akkor élnek, ha az egyeztetés nem vezetett eredményre. 

3.7. A jelen megállapodásban nem, vagy nem kellően szabályozott kérdésekben a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, továbbá a felek közfeladatainak ellátását szabályozó 
ágazati - szakmai jogszabályok, továbbá a közpénzekkel, és a nemzeti vagyonnal való gazdálkodásra 
vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

Nyíregyháza, 2018. " __ " " __ " 

Dr. Kovács Ferenc 
Nyíregyháza Megyei Jogú Önkormányzata 

polgármester 

pénzügyileg ellenjegyezte 

Urszuly Sándorné 
Kálmánháza Község Önkormányzata 

polgármester 

pénzügyileg ellenjegyezte 

Jogi ellenjegyzés 
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2. sz. melléklet a Közgyűlés _/2018. (IV.25.) számú határozatához 

Megállapodás 

Ellátási szerződés módosításáról 

Amely létrejött egyrészről 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. 
Adószáma: 15731766-2-15 
PIR: 731762 
KSH statisztikai számjele: 15731766-8411-321-15 
Képviselő neve és tisztsége: Dr. Kovács Ferenc polgármester 
(a továbbiakban: Nyíregyháza Megyei Jogú Város) 

másrészről: 

Nagycserkesz Község Önkormányzata 
Székhely: 4445 Nagycserkesz Község, Petőfi utca 10. 
Adószáma: 15732303-2-15 
PIR: 732307 
KSH statisztikai számjel:15732303-8411-321-15 
Képviselő neve és tisztsége: Kiss Józsefné polgármester 
(a továbbiakban: Nagycserkesz Község, a továbbiakban együtt: felek) 

között, az alábbi feltételek mellett. 

1. Előzmények, a megállapodás célja 

1.1. Felek megállapítják, hogy közöttük 2017.12.05-én ellátási szerződés jött létre a bölcsődei 
szolgáltatás, és a gyermekek átmeneti gondozása szolgáltatás biztosítására (nyilvántartásba véve 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában a SZOC/387-1/2018 iktatószámon). 

1.2. Nagycserkesz Község Önkormányzata 2018.01.03-án kelt megkeresésében (SZOC/387-3/2018) 
kezdeményezte, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város biztosítsa részére a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás szolgáltatást. 

1.3. A szerződés célja 
Jelen megállapodás célja, hogy rendelkezzen a Nagycserkesz Község által kezdeményezett 
szolgáltatás biztosításáról. 

2. A megállapodás tárgya 

2.1. Felek megállapodnak, hogy az 1.1. pontban hivatkozott szerződés kiegészül további egy, 2.1.1. 
jelű alponttal, és a következő szövegrésszel: 

" Nyíregyháza Megyei Jogú Város a fenntartásában működő intézmény (költségvetési szerv) útján 
biztosítja Nagycserkesz Község közigazgatási területére kiterjedő ellátási területen a jogszabályban 
meghatározott jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatást. A szolgáltatást biztosításának 
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kötelezettsége Nyíregyháza Megyei Jogú Várost attól az időponttól terheli, amikortól az engedélyező 
hatóság az engedélyes részére az ellátási területet Nagycserkesz Község vonatkozásában a 
szolgáltatói nyilvántartásba bejegyezte, továbbá, a szolgáltatás biztosítására kötelezett állami szerv a 
szolgáltatás ellátására Nyíregyháza Megyei Jogú Várossal szerződést kötött. A jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás biztosítására, és az azzal kapcsolatos elszámolási, finanszírozása szabályokra az 1.1. 
pontban hivatkozott szerződés egyéb rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell." 

3. Záró rendelkezések 

3.1. Jelen szerződés az utoljára aláíró képviselő aláírásának napján lép hatályba. 

3.2. Jelen megállapodás aláírásának, és érvényességének feltétele, hogy azt a Nyíregyháza Megyei 
Jogú Város Közgyűlése, és Nagycserkesz Község képviselő - testülete határozatával jóváhagyja. 

3.3. Jelen megállapodás kizárólag írásban módosítható, a szóban vagy ráutaló magatartással létrejött 
módosítás érvénytelen. 

3.4. Jelen megállapodás négy eredeti példányban készült, melyből a feleket két - két példány illet 
meg. 

3.5. Felek jelen megállapodást elolvasták, közösen értelmezték, megértették, és azt, mint 
szerződéses akaratunkkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 

3.6. Szerződő felek egybehangzóan kijelentik, hogy jelen szerződésből eredő vitás kérdéseiket 
elsődlegesen egymás között, tárgyalásos úton, konszenzusos módon kívánják rendezni. A bírói út 
igénybevételével kizárólag akkor élnek, ha az egyeztetés nem vezetett eredményre. 

3.7. A jelen megállapodásban nem, vagy nem kellően szabályozott kérdésekben a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, továbbá a felek közfeladatainak ellátását szabályozó 
ágazati - szakmai jogszabályok, továbbá a közpénzekkel, és a nemzeti vagyonnal való gazdálkodásra 
vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

Nyíregyháza, 2018. " __ " " __ " 

Dr. Kovács Ferenc 
Nyíregyháza Megyei Jogú Önkormányzata 

polgármester 

pénzügyileg ellenjegyezte 

Kiss Józsefné 
Nagycserkesz Község Önkormányzata 

polgármester 

pénzügyileg ellenjegyezte 

Jogi ellenjegyzés 
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3. sz. melléklet a Közgyűlés „„/2018.(IV.25.) számú határozathoz 

Okirat száma: SZOC/454-7 /2018 

Módosító okirat 

A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 
által 2017.12.15. napján kiadott, SZOC/2744-10/2017 számú alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján - Nyíregyháza Megyei 
Jogú Város Közgyűlésének _/2018. (IV.25.) határozatára figyelemmel - a következők 
szerint módosítom: 

1. Az alapító okirat 4.3. pontjában a " A fenntartó ellátási szerződés keretében Nyírpazony 
Nagyközség Önkormányzatától (4531 Nyírpazony, Arany János utca 14.), átvállalta ezen 
önkormányzat közigazgatási területére kiterjedő ellátási területen a szociális étkeztetés, 
házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások, támogató 
szolgálat, nappali ellátás, ápolást-gondozást nyújtó (idősek otthona) intézményi ellátás, 
fejlesztő foglalkoztatás biztosítását. " szövegrész helyébe a " A fenntartó ellátási szerződés 
keretében Nyírpazony Nagyközség Önkormányzatától (4531 Nyírpazony, Arany János utca 
14.), átvállalta ezen önkormányzat közigazgatási területére kiterjedő ellátási területen a 
szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi 
ellátások, támogató szolgálat, nappali ellátás, ápolást-gondozást nyújtó (idősek otthona) 
intézményi ellátás, fejlesztő foglalkoztatás, továbbá ellátási szerződés keretében 
Nagycserkesz Község Önkormányzatától (4445 Nagycserkesz, Petőfi utca 10.), és 
Kálmánháza Község Önkormányzatától ( 4434 Kálmánháza, Nyíregyházi út 71.) átvállalta a 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás biztosítását. " szövegrész kerül. 

2. Az alapító okirat 4.5. pontjában a" Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területe és 
ellátási szerződés keretében Nyírpazony Nagyközség közigazgatási területe. " szövegrész 
helyébe a "Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területe és ellátási szerződés 
keretében Nyírpazony Nagyközség, Kálmánháza Község és Nagycserkesz Község 
közigazgatási területe." szövegrész lép. 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 

Kelt: Nyíregyháza, 2018.04.25. 

P.H. 

Dr. Kovács Ferenc 
polgármester 



4. sz. melléklet a Közgyűlés ... ./2018.(IV.25.) számú határozathoz 

Okirat száma: SZOC/454-8/2018 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/ A. §-a alapján a Nyíregyházi 
Szociális Gondozási 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 Szociális Gondozási Központ 

1.2. A költségvetési szerv 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

11 
12 

13 

14 

1.2.1. székhelye: 4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 2. 

1.2.2. telephelye(i): 

telephely megnevezése telephely címe 
1. sz. Idősek Klubja 4400 Nvíre!!Vháza, Vécsev köz 2. 
2. sz. Idősek Klubja 4400 Nyíre!!Vháza, Fő út 3. 
3. sz. Idősek klubja 4400 Nyíre!!Vháza, Csaló köz 11. - 13. 
6. sz. Idősek klubja 4400 Nyíre!!Vháza, Vécsey köz 31. 
7. sz. Idősek klubja 4400 Nyíre!!Vháza, Dália út 1. 
9. sz. Idősek klubja 4400 Nyíregyháza, Család utca 11. 
Nyírszőlősi Idősek Klubja 4400 Nyíregyháza, Kollégium utca 58. 
3. sz. Házigondozói körzet 4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány. 27. 
4. sz. Házigondozói körzet 4400 Nyíregyháza, Vécsey út 15. 
5. sz. Házigondozói körzet és 4400 Nyíregyháza, Szent István út 63. 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
Városmajor úti telephely 4400 Nyíregyháza, Városmajor utca 2. 
Értelmi Fogyatékos Személyek Nappali 4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári utca 41. 
Intézménye 
Családias Elhelyezést Nyújtó Idősek 4400 Nyíregyháza, Pacsirta utca 29-35. 
Otthona 
Családias Elhelyezést Nyújtó Idősek 4400 Nyíregyháza, Rozsnyai utca 8. 
Otthona 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013.01.01. 
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2.2. A költsé etési szerv ·o előd költsé etési szervének 

me nevezése székhel e 

1 Szociális Gondozási Köz ont háza, Vécse köz 2. 

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: 

- Szociális étkeztetés/ Szt. 62. § / 
Feladata gondoskodni azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg 
étkezéséről, akik azt önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan vagy 
átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. 

- Házi segítségnyújtás/ Szt. 63. § / 
Feladata gondoskodni azokról a személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját 
erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak, valamint azokról, akik állapotukból 
adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de 
egyébként önmaguk ellátására képesek. 

- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás/ Szt. 65. § / 
Feladata a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, 
segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú, vagy fogyatékos személyek, 
illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő 

krízishelyzetek elhárítása. 

- Közösségi ellátások/ Szt. 65 /A. § / 
A pszichiátriai és szenvedélybetegek lakókörnyezetben történő gondozása, gyógyulásuk és 
rehabilitációjuk elősegítése. 

- Támogató szolgálat/ Szt. 65/C. § / 
A fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása. 

- Nappali ellátás biztosítása/ Szt. 65/F. § (1) bekezdés a) pont/ 
Feladata a 18. életévüket betöltött, egészségi állapotuk, vagy idős koruk miatt szociális és 
mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére 
lehetőséget biztosítani a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az 
alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, valamint igény szerint megszervezni az 
ellátottak napközbeni étkeztetését. 
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- Nappali ellátás / Szt. 65 /F. § (1) bekezdés b) pontja / 
A tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő 

pszichiátriai betegek napközbeni ellátása, alapvető higiéniai szükségleteinek kielégítése, 
igény szerint napközbeni étkeztetése. 

- Nappali ellátás/ Szt. 65/F. § (1) bekezdés c) pontja/ 
A harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, 
de felügyeletre szoruló fogyatékos illetve autista személyek napközbeni ellátása, alapvető 
higiéniai szükségleteinek kielégítése, igény szerint napközbeni étkeztetése. 

-Ápolást-gondozást nyújtó (idősek otthona) intézményi ellátás/ Szt. 68. § / 
Az idősek otthona a nyugdíjkorhatárt betöltött, illetve 18. életévet betöltött, de betegsége 
miatt önmagáról gondoskodni nem képes személyeknek az ápolását, gondozását végzik, 
akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel. 

Fejlesztő foglalkoztatás (99 /B. §) 

A fejlesztő foglalkoztatás célja a gondozási, fejlesztési, illetve rehabilitációs tervben 
foglaltak szerint az egyén egészségi állapotának, korának, fizikai és mentális állapotának 
megfelelő fejlesztési és foglalkoztatási szolgáltatás biztosítása útján, az egyén felkészítése 
az önálló munkavégzésre vagy a nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedésre. 

- Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés 

- Bentlakásos szociális intézményben nyújtott szakápolás (60/2003. (X.20.) ESZCSM 
rendelet) 

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

1 881000 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Szociális étkeztetés, Házi segítségnyújtás, 
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, Közösségi ellátások, Támogató szolgálat, Nappali 
ellátás biztosítása, Nappali ellátás, Ápolást-gondozást nyújtó (idősek otthona) intézményi 
ellátás, fejlesztő foglalkoztatás, Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés, Bentlakásos szociális 
intézményben nyújtott szakápolás. 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.), átvállalta ezen önkormányzat közigazgatási 
területére kiterjedő ellátási területen a szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások, támogató szolgálat, nappali 
ellátás, ápolást-gondozást nyújtó (idősek otthona) intézményi ellátás, fejlesztő 

foglalkoztatás, továbbá ellátási szerződés keretében Nagycserkesz Község 
Önkormányzatától (4445 Nagycserkesz, Petőfi utca 10.), és Kálmánháza Község 
Önkormányzatától ( 4434 Kálmánháza, Nyíregyházi út 71.) átvállalta a jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtás szolgáltatás biztosítását. 

4.4. A költsé etési szerv ala tevéken sé ének kormán zati funkció szerinti me 'elölése: 
kormányzati 
funkció szám 

1 095020 
2 101110 
3 101141 

kormányzati funkció megnevezése 

, 
zes 
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4 101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása 
5 101144 Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű 

ellátás) 
6 101221 Fof!Vatékossá12:12:al élők nappali ellátása 
7 101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére 
8 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 
9 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása 

10 102031 Idősek nappali ellátása 
11 102032 Demens betegek nappali ellátása 
12 102050 Időskorúak társadalmi integrációját célzó programok 
13 107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás 
14 107051 Szociális étkeztetés 
15 107052 Házi segítségnyújtás 
16 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területe és ellátási szerződés keretében 
Nyírpazony Nagyközség, Kálmánháza Község és Nagycserkesz Község közigazgatási területe. 

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. A költsé etési szervnél alkalmazásban álló személ 
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