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Alapító okirat
m ó do sítás okkal egysége.s sze rkezetb e fo glalva

Az államháztartásrÓI szóló 2011. évi CXCV. törvény s/A, §_a alapián a{z} Göllesz Viktor
FogYatékos SzemélYek Nappali Intézménye alapító át*ratat a ttiveú<ezőli izerint adom ki:

1, A költségvetési §zerv
megnevezése, székhelye, telephelye

A költségvetési szerv
1,1,1, megnevezése: Göllesz Viktor Fogyatékos Szeméiyet< Nappali Intézmérrye

A költségvetési szerv
7,2.1,. szrkheiye: 8200 Veszprém, Gábor Áron utca 2.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

A költségvetési szerv alapításánai< dátuma: 2013.01.01.

1.1.

1,.2.

2.1,

),)

)4J.1.

& \g!!9égvetési szerv ioeelőd I(öl tési szervének
megnevezése

Veszprém Megyei jogú Város,,Eltes
Mátyás" Fogyatékosok Nappali
Intézménye és Gandozóháza

3. A köItségvetési szerv irányítása, felügyelete

A l<öltségvetési szerv irányító szervének
3,1,1, nregnevezése: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormárryzatának Közgyűlése
3,1.2. székhelye: B200 Veszprém, Óváros tér 9.

A költségvetési szerv fenntartóiának
3.2,1. megnevezése: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
3,?,Z, székhelye: 8200 Veszprérn, Óváros tér 9,

B200 Veszprém, Ördögárok utca 5,

3.2,



4. Aköltségvetési §zerv tevékenysége

A kÖitségvetési szerv közfeladata; Magyarország lielyi öttkorrrrányzatairól szóló CLXXX]X.
tÖrvóny 13. § [1J bekezdés Ba, pontja szerinti szociáIis szolgáltatások és 6l1átasok bíztosítása,
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször n-ródosított 1993, évi II1,
tÖrvényben meghatározottalr szerint személyes gortdosl<odást nyújtó, szociális
alapszoigáltatást biztosító intézmérry. A szociális alapszolgáltatások közül fogyatékos
személyek nappa}i ellátását triztosítja.

4,3. A köItségvetési szerv alaptevékenysége: Fogyatékossággal élök nappali eIlátása

A l<öltségvetési szerv illetékessége, működési területe; Bánd, lIajmásl<ér, }Iárskút, Herend,
Hidegkút, MárkÓ, Nemesvámos, Sóly, Szentgál, Tótvázsony, Veszprém, Veszprémfajsz
közigazgatási terüiete.

5. A költségvetési szerv §zervezete és működése

5.1. A kóltségvetési szerv vezetőjénei{ megbízási rendje: Magasabb vezetői beosztású
közalkalmazott, akit a vezetői feladatok ellátásával a fenntartó bíz meg. A vezető az
intózményben doigozó közalkaImazottak tekintetében a nrutrkáltatói jogköigyakorlója,
A nragasabb vezetői megbízással * szociáIis intézmények,vezetői állásainak betöltésével -
}<apcsolatos eljárási szabályokat a szociális igazgatásrói és szociális ellátásokró1 szóló
7993, évi IlI. törvény, a közalkalmazottak jogállásáróI szőtő l,9gz. évi XXXIII. törvény, a
kÖzalkalmazottak jogál}ásáról szóIó 1992. évi XXXllt, törvénynek a szociális, valamint a
gyermekjóiéti és gyerrnekvédelnriágazatban történő végrehajtásáról szóló Z57 /Za}a. {X:l,
26.] Korm. rendelet, valamint a képesítési előírásokról a szernélyes gondoskodást ny,ilto
szociális intézmények szakmai feladatiról és működésük feltételeiróI szóló 1/2000, U1,)
SzCsM rendelet szabályozza.

A köl tési szervnél alkalmazásban á}ló személ

a l<özalkalmazottak jogállásáró} szőlő 1992, évi XXX]I1.
törvény,
a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelnri

köI4,Z. A kö]!_qegv_qlqqi §zerv főtevékenységének ál]anrliáztartási szakásazati besorolása:
szakágazat száma szakágazat megtlevezése

1 BB1"000 Időseh fqgyatékosok szociális ellátása bentlakás rrélkül

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenvségének kormányzati funkció szerinti megielölése:
kormányzati
funkciószám

kormányzati fu rrkció me gnevezése

1
013360 M ás szerv részére v é gzett pénzü gyi -gazdálko dás, üzenreltetési, egyéb

szolpáltatások

2 101221 FoFvatékossággal élők nappali ellátása

? 104035 Gyermekétkeztetés bö lcsődébe11 fogyatéko sok nappali
intézrnényélren

4, 107030 Szociáiis fogl a) koztatás, fe|lesztő foslal koztatás

fosialkoztatási io sviszo n szonvt szabályozó iosszabál
köza lkal mazo tti j o gviszony

eaüqn !öI!énő végrehaításárói szólő Z57 /2000. IXII.



26") Korm, renclelet, valamint a képesítési előírásokról a
szenróIyes gondoskodást nyújtó szociátís intéznrények
szaknlai felaclatiróI ós műl<ödósü}< íeltételeiről szóló
t/?,00a. [1,7,J SzCsM rendelet szabályozza

z munkaviszony a Mutri<a Törvónvi<önwérő} szőlő ?ü},2. óvi t. törvénv
3 megbízásos iogviszonv a Polgári ]'örvény]<önyvről szóló 2013. évi V. törvény

,{z államháztartásrÓ! szóló törvóny vógrehajtásáról szóló 368/2ült. [Xlt. 31,} Korm. reltde}et
5. § [4] bekezctése alapján a Magyar Államl<incstár nevóberr igazo}om, lrogy jeíen alapító okirat
mÓdosításokkal egységes szerkezetbe foglaIt szövege megf,elel az alapító okiratnak a GöIlesz

YfrFngvlt§yatékos SzeméIyeli Nappali lntézmény Za1,7. október 26. napján kelt,
.:.:,;,,.:;:..:...,I.,.,.napjátÓl alkalmazandó KOZP/4?aBl4/ZaL?, okiratszámú módosító okiratta}
végrehajtott módosítása szerinti tartalmá na k.

r<elt: /F§á ?*"J H l m17 }l$y, 1 B

Magyar Állarnkincstár

P.r{,


