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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 273/2017 {Xl.30.) számú határozatával hagyta jóvá a Nyírségi 

Többcélú Kistérségi Társulás megszüntetéséről szóló megállapodást, melynek értelmében az EFOP-1.9.2-

VEKOP-16-2016-00001 kódszámú, ' A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások 
hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése " elnevezésű (MONTÁZS) projekttel kapcsolatos jogok és 

kötelezettségek Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatára szálltak. 

A projekt általános célja egy országos lefedettségű fogyatékosságügyi tanácsadó hálózat, továbbá a beszéd
és nyelvi fogyatékos személyek számára logopédiai hálózat létrehozása a család- és gyermekjóléti 

központok bázisán (tovabbiakban: Hálózat), amely a fogyatékosságból adódó igényekre, szükségletekre 
reagáló közszolgáltatások minőségét javítja, illetve hozzáférhetőségét bővíti. Kiemelt cél, egy megtervezett, 

egységes és átlátható igénybevevői út kialakítása, amely - visszacsatolás révén - folyamatos nyomon 
követést es szükség esetén, beavatkozási lehetőséget biztosít a fogyatékossággal élő emberek és családjaik 
számára. A projekt kedvezményezettje a Fogyatékos Személyek E sélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit 
Kft. /a továbbiakban: FSZK/, a szerződött támogatás összege: 3 299 685 OOO Ft. A projektben történő 
együttműködés keretében az FSZK, a Nyíregyházi Család -és Gyermekjóléti Központ, és az Önkormányzat 
között együttműködési megállapodás megkötésére került sor 2018.03.29 -én, melynek felülvizsgált 
változatát 2018.11.30-án kötötték meg a felek. 

Az együttműködés keretében megállapodás született arról, hogy a projektben résztevevők mindent 
megtesznek a program céljainak megvalósítása érdekében, ehhez a megfelelő szakmai hátteret biztosítják, 
a fejlesztés kitűzött es jóváhagyott céljainak elérését közös együttműködéssel valósítják meg, a vállalt 
kölcsönös kötelezettségeiket maradéktalanul teljesítik, továbbá együttesen vállalják, hogy az 
együttműködés időszakában a fejlesztés megvalósításának aktív résztvevői lesznek, megbízhatóan és 
kiszámíthatóan állnak egymás rendelkezésére, vál lalták továbbá a szolgáltatásfejlesztés folyamatában 

megszerzett tapasztalatok, információk célcsoport számára törté nő átadását, illetve átvételét és annak 
beépítését a modellezésbe. 

Az FSZK a szakmai együttműködésre kiterjedő megállapodás megkötése mellett bérleti szerződés 

megkötésére tett javaslatot a Nyíregyházi Család -és Gyermekjóléti Központnak, melynek cé lja, hogy az 

FSZK által alkalmazott fogyatékosságügyi tanácsadók és logopédusok munkavégzésének helye a tanácsadó 
hálózathoz tartozó szemelyes szolgáltatói helyiségekben kerüljön kialakításra. 

A 4400 Nyíregyháza, Tűzoltó u. 1. szám alatt található, Nyíregyháza Megyei Jogú Város tulajdonában álló 

ingatlan szolgál helyszínként az iskolai szociá lis munka keretében foglalkoztatott csa ládsegítők 

munkavégzési helyeként, emellett az intézmény az Önkormányzattal 2018.12.04 -én kötött (SZOC/772-

13/2018 számon nyrlvántartasba vett) haszonkölcsön szerződésben kapott felhatalmazás alapján a fenti 

célok megvalósítása érdekében az FSZK részére bérbe adta a feladatellátáshoz szükséges helyiségeket. 

A bérbeadáshoz kapcsolódó adminisztratív feltétel, hogy az intézmény alapító okiratában rögzítésre 

kerüljön a 013350 -ös számu, " Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok" 
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elnevezésű kormányzati funkció, amely a továbbiakban a számviteli nyilvántartások vezetéséhez, és az 

elszámolások elkészítéséhez szükséges. 

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fentiek alapján az előterjesztést megtárgyalni és az alapító okirat 

módosítását elfogadni szíveskedjen! 

Nyíregyháza, 2019. január 31. 

Tisztelettel: 

q :::. e H Á L:. " 

_.,....... 

Dr.'küVács Ferenc 1\... 
polgármester 
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Melléklet a SZOC/871-2/2019 számú előterjesztéshez 

HATÁROZAT-TERVEZET 

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 

KÖZGYŰLÉSÉNEK 

„„ .. ./2019. {11.7.) számú 

határozata 

A Nyíregyházi Család -és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának módosításáról, az EFOP-1.9.2-VEKOP-

16-2016-00001 kódszámú, 11 A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások 

hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése 11 elnevezésű projekt kapcsán kötött bérleti szerződés 

kapcsán 

A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta, és 

1./ A Nyíregyházi Család -és Gyermekjóléti Központ módosít ó okiratát az l. sz. mellékletben fogla ltak 

szerint jóváhagyja, aláírására a polgármestert felhatalmazza, 

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

jóváhagyja. 

Nyíregyháza, 2019. február 7. 

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 _/2019 (1 1.7.) számú 
határozatához 

Oki rat száma: SZOC/871-3/2019 

Módosító okirat 

A Nyíregyházi Család -és Gyermekjóléti Központ Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
Közgyűlése által 2018.02.08. napján kiadott, SZOC/ 453-10/ 2018 számú alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8 / A. §-a alapján - Nyíregyháza Megyei Jogú 
Város Közgyűlésének _/2019. (Il.7 .) számú határozatára figyelemmel -a következők 
szerint módosítom: 

1. Az alapító okirat 4.4. pontjába foglalt táblázat a következő jelű sorral egészül ki, a további 
szerkezeti egységek számozásának értelemszerű megváltozásával: 

1 
1 

013350 
' 

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 
1 feladatok 

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

Kelt: Nyíregyháza, időbélyegző szerint 

P.H. 

Dr. Kovács Ferenc 
polgármester 



2. sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének _/2019 (ll.7.) számú 
határozatához 

Okirat száma: SZOC/871-4/2019 

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. 

1 

2 4400 N háza, Vécse út 15. 

3 4400 N 

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 ' l"d k"l ' ' k .. o tsegvetes1 szerv 1oge o o tsegvetes1 szervene 

megnevezése 1 székhelye 

1 
Nyíregyházi Gyermekek Átmeneti Otthona I 4400 Nyíregyháza - Nyírszőlős, Kollégium 

utca 54. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.l. 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 szo lgáltatási 
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 etési szerv főtevéken sé ének államháztartási szaká azati besorolása: 

szaká azat száma 

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 1sé ének kormán zati funkció szerinti me ·elölése: 

1 

kormányzati 
funkciószám 

013350 

1 kormányzati funkció megnevezése 

1 
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 
feladatok 

2 104042 Család- és ermekóléti szol áltatások 

3 l 104043 Család és ermek ól éti 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, Sényó, 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 

3 


