
1. melléklet a ............./2014. (..... . ...) Atmöt határozathoz 

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS 
 
2014. január 01.-ei hatállyal a Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon Alapító Okirata 
(továbbiakban: Alapító okirat) az alábbiak szerint módosul: 
 
Az alapító okirat preambulumának helyébe az alábbi szövegrész kerül: 
 

Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése, valamint a kormányzati funkciók, államháztartási 
szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet 
vonatkozó rendelkezései alapján az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja 
ki. 
 

Az Alapító okirat 4. pontja helyett az alábbi szövegrész kerül: 
 

Közfeladata:   
A költségvetési szerva személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást, ápolást, 
gondozást nyújtó idősek otthonát, valamint szociális alapszolgáltatási működtet az 1993. évi III. 
törvényben, az I/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben, valamint egyéb jogszabályok és a fenntartó, és a 
Tömörkény Község Önkormányzat hatályos helyi rendeletében szabályozott előírások szerint. 

 
 Szakmai alaptevékenysége: 

Időskorúak szakosított és szociális alapellátása a 1993. évi III. törvény alapján. 
- Az étkeztetés keretében azoknak a szociális rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg 

étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguknak, vagy önmaguknak és eltartottjaik 
részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.  

- A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő 
tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségügyi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális 
és mentális támogatásra szoruló önmaguk ellátására részben képes személyek számára 
biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, és az 
alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. 

- Házi segítségnyújtás keretében gondoskodik azokról a személyekről, akik otthonukban 
önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak. 

- Az idősek otthonában elsősorban azoknak a nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek az 
ápolását, gondozását végzik, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést 
nem igényel.  
 

A költségvetési szerv államháztartási szakágazati rend szerinti besorolása:  
 
873000 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása 
 
A költségvetési szerv szakmai alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti 
megjelölése: 
 
061020  Lakóépület építése, 
102021  Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása, 
102030  Idősek, demens betegek nappali ellátása, 
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107051  Szociális étkeztetés, 
107052  Házi segítségnyújtás, 
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás, 
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás. 
 
Vállalkozási tevékenysége: a költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 

Az Alapító okirat 7. pontja törlésre kerül. 
 

Az Alapító Okirat Záradék része helyett az alábbi szövegrész kerül: 
 
Záradék:  
 
Jelen alapító okirat 2014. január 01. napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Remény Szociális 
Alapszolgáltató Központ 2013. június 06. napján kelt, 25-4/2013. iktatószámú, az Alsó- Tisza-menti 
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3/2013. (VI. 06.) Atmöt határozatával elfogadott egységes 
szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.  

 
Jelen alapító okiratot az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a …/2014. (II. 
…..) Atmöt határozatával hagyta jóvá.  

 
 
            
 
Csanytelek, 2014. ......................... 
 
 
      P.H. 
 
 

 
---------------------------------------------------------- 

a Társulás elnöke 
 
 
 

 
 


