H O N E S TA S
Nyírábrányi Idősek Otthona
és
Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény
Alapító Okirata
1. A költségvetési szerv neve:

HONESTAS Nyírábrányi Idősek Otthona
Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény

2. A költségvetési székhelye, törzsszáma:
4264 Nyírábrány, Határőr út 89.

és

Szociális,

S0013509

3. A költségvetési szerv telephelye:
4264 Nyírábrány, Hajnal u. 2.
4. A költségvetési szerv adószáma:
15373357-2-09
5. A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező jogszabályra (határozatra) való hivatkozás:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4),
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 87. § (1),
88. § (3) és 96. § (1),(2), valamint az államháztartás működéséről
szóló 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet 10.§, 14.§, 15.§, 17.§-a.
Nyírábrány Nagyközségi Önkormányzati Képviselő-testületének
61/2002. (VI.25.) sz. önkormányzati határozata.
6. Jogszabályban meghatározott közfeladata:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény szerinti személyes gondoskodás keretében nyújtott alap és
szakosított ellátások.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény szerinti gyermekjóléti alapellátás.
7. Tevékenysége:7.1. TEÁOR szerint: 873000
8710 Bentlakásos, nem kórházi ellátás
8730 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
8810 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
8892 Egyéb gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátások
8899 Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás
nélkül
5629 Egyéb vendéglátás

7.2. Alaptevékenység szerinti besorolása:
Tevékenység

Ellátottak számára nyitva
álló helyiség

mutató

871001 Bentlakásos, nem kórházi ellátás
873011

Időskorúak tartós bentlakásos
szociális ellátása

férőhelyek
40 Nyírábrány, Határőr út 89.
száma

873013 Demens betegek bentlakásos ellátása
873012 Időskorúak átmeneti ellátása

férőhelyek
száma

881011 Idősek nappali ellátása

férőhelyek
30 Nyírábrány, Határőr út 89.
száma
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889201 Gyermekjóléti szolgáltatás

Nyírábrány, Határőr út 89.

Nyírábrány, Hajnal u. 2.

889921 Szociális étkeztetés

Nyírábrány, Hajnal u. 2.
ellátottak
100 Nyírábrány, Határőr út 89.
száma
Nyírábrány, Iskola u. 8.

889922 Házi segítségnyújtás

ellátottak
száma

27 Nyírábrány, Hajnal u. 2.

889924 Családsegítés

Nyírábrány, Hajnal u. 2.

889928 Falu és tanyagondnoki szolgáltatás

Nyírábrány, Határőr út 89.

7.3. Vállalkozási tevékenysége:

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.

8. Működési területe:

A 871 és a 873 teáor szakmakódok alatti tevékenységek
tekintetében a Magyar Köztársaság közigazgatási területe.
A 881 és a 889 teáor szakmakódok alatti tevékenységek
tekintetében a Nyírábrány Nagyközség közigazgatási területe.

9. Irányító (alapító ill. felügyeleti) szerv neve, székhelye:
Nyírábrány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
4264 Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6.
10. Fenntartó neve, székhelye:

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzat
4264 Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6.

11. Az intézmény típusa:

Többcélú intézmény

12. Gazdálkodási jogköre:

Önállóan működő, előirányzatai felett rész jogkörrel rendelkező
költségvetési szerv. Szellemi és fizikai (technikai) támogató
tevékenységei – ezen belül különösen: pénzügyi-gazdasági
feladatait – Nyírábrány Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
látja el.
Előirányzatát más, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv
költségvetése tartalmazza.
Az intézmény költségvetésében meghatározott előirányzatokon

kívül is felelős a költségvetésben részére rendelkezésre álló
működési, felhalmozási célú előirányzatok felhasználásának
szükségességéért, az igénybe vett szolgáltatás mennyiségéért,
mértékéért, az elvárható takarékosság betartása mellett. Ez a
besorolás a költségvetési szerv jogi személyiségét és szakmai
önállóságát nem érinti.
Az irányító szerv, az önállóan működő költségvetési szerv
besorolásával egyidejűleg, jóváhagyja az önállóan működő és
gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szerv közötti – 2.
számú melléklet szerinti – megállapodást, mely a munkamegosztás
és felelősségvállalás rendjét rögzíti.
A többcélú intézményben a gyermekjóléti szolgálat önálló szakmai
és szervezeti egységként működik a Szervezeti és Működési
Szabályzatban meghatározott vezetővel.
13. Az intézményvezető kinevezési, megbízási, választási rendje:
Az intézmény vezetőjét nyilvános pályázati eljárás útján,
határozatlan / határozott időtartamra, legalább öt, de legfeljebb tíz
évre Nyírábrány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
nevezi ki a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény alapján.
Az egyéb munkáltatói jogokat – a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvényben foglaltak szerint – Nyírábrány
Nagyközség Polgármestere gyakorolja.
Az intézményvezető képviseli az intézményt és gyakorolja az
intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogokat.
14. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
hatálya alá tartozó közalkalmazotti jogviszony (közalkalmazottak),
a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény hatálya
alá tartozó munkaviszony (egyéb foglalkoztatottak),
a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény hatálya alá
tartozó egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony (megbízási
jogviszony).
15. A feladatellátást szolgáló vagyon:
Az 1. számú melléklet szerint.
16. A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog:
Az intézmény által használt az 1. számú melléklet 16.1.-16.3.
pontjában felsorolt ingatlanok s a bennük lévő berendezések,
felszerelések,
ingóságok
felett
Nyírábrány
Nagyközség
Önkormányzat Képviselő-testülete jogosult rendelkezni, az
önkormányzat vagyongazdálkodási rendelete szerint.

17. Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 89.§ában és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és
az annak végrehajtására kiadott kormányrendeletek, valamint a
mindenkori fenntartó által kibocsátott, a gazdálkodást érintő
szabályozás alapján.
Záradék:
A HONESTAS Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó
Intézmény alapító okiratát Nyírábrány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2011. (I.13.)
sz. határozatával 2011. január 1. napi hatállyal hagyta jóvá.
Az intézmény működésének részletesebb szabályait az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzat
tartalmazza.

Nyírábrány, 2011. január 12.
P.H.

…..................................................................
alapító szerv vezető aláírása

1. számú melléklet

H O N E S TA S
NYÍRÁBRÁNYI IDŐSEK OTTHONA ÉS SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOKAT NYÚJTÓ
INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁHOZ
16. A feladatellátást szolgáló vagyon:
16.1.A nyírábrányi 1355/7. hrsz.-ú, ténylegesen 4264 Nyírábrány, Határőr út 89. sz. alatti
ingatlan, melyben az idősek otthona, az idősek átmeneti ellátása, az idősek nappali ellátása,
szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a tanyagondnoki ellátás és az intézményvezetés
nyert elhelyezést.
16.2.A nyírábrányi 409/2. hrsz.-ú, ténylegesen 4264 Nyírábrány, Hajnal u. 2. sz. alatti ingatlan,
melyben a Családsegítő szolgálat és a Gyermekjóléti szolgálat nyert elhelyezést.
16.3.A nyírábrányi 490 hrsz.-ú, ténylegesen 4264 Nyírábrány, Iskola 8. sz. alatti ingatlan, mely
helyet biztosít a szociális étkeztetés főzőkonyhájának, és igény esetén az ellátás keretében
biztosított meleg étel helyben fogyasztására.

