A Képviselő-testület 231/2017. (VI. 15.) sz. kt. határozatának melléklete
Okirat száma: II/_____ /2017.

Módosító okirat
A Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ Mezőkovácsháza Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2016. július 22. napján kiadott, II/3834/2016. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A.
§-a alapján – a 231/2017. (VI. 15.) sz. kt. határozatra figyelemmel – a következők
szerint módosítom:
1. Az Alapító Okirat 1.2.2. pont helyébe az alábbi táblázat kerül:
telephely megnevezése

telephely címe

1

5800 Mezőkovácsháza, Alkotmány utca 38.

2

5800 Mezőkovácsháza, Alkotmány utca 59.

3

5800 Mezőkovácsháza, Táncsics utca 19.

4

5800 Mezőkovácsháza, 51/1 hrsz.

2. Az Alapító Okirat 4.1. pontjából a második és harmadik mondat törlésre kerül.
3. Az Alapító Okirat 4.3. pontja helyébe a következő szöveg kerül:
„4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi
alapellátások szolgáltatása, nyújtása. Személyes gondoskodást nyújtó szociális
alapszolgáltatások közül Mezőkovácsháza város területén ellátja az étkeztetést, házi
segítségnyújtást, és idősek részére nyújtott nappali ellátást. A támogató szolgáltatás személyi
segítés és személyi szállítás feladatait Mezőkovácsháza, Battonya, Kisdombegyház, Kunágota,
Magyardombegyház, Végegyháza települések vonatkozásában nyújtja. Mezőkovácsháza város
tekintetében ellátja a gyermekétkeztetést köznevelési intézményben és bölcsődében és az
intézményen kívüli gyermekétkeztetést, valamint a munkahelyi étkeztetéssel kapcsolatos
feladatait köznevelési intézményben és bölcsődében. Mezőkovácsházi járás településein a
család- és gyermekjóléti központ szolgáltatásait, Mezőkovácsháza város tekintetében a család –
és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtja. A védőnői szolgáltatás keretein belül nyújtja a család és
nővédelmi egészségügyi ellátást, valamint az ifjúsági egészségügyi gondozást. Ellátja a
köznevelési intézmények és a Pedagógiai Szakszolgálat működésével kapcsolatos feladatokat,
valamint más szerv részére pénzügyi- gazdálkodási szolgáltatásokat nyújt, és önkormányzati
vagyonnal gazdálkodik.

4. Az Alapító Okirat 4.5. pontja helyébe az alábbi szöveg kerül:
„4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Mezőkovácsháza Város
közigazgatási területe, a támogató szolgálat tekintetében a társulási megállapodásban
szereplő Mezőkovácsháza, Battonya, Kisdombegyház, Kunágota, Magyardombegyház,
Végegyháza települések, a család- és gyermekjóléti központ tekintetében a
Mezőkovácsházi járás településeinek közigazgatási területe.

5. Az Alapító Okirat 5.1. pontja helyébe a következő szöveg kerül:
„5.1.A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Mezőkovácsháza Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete – pályázat alapján – a jogszabályban megállapított
képesítési követelményeknek megfelelő vezetőt nevez ki. A kinevezés közalkalmazotti
jogviszonyban, határozott 5 év időtartamra szól. Felette az egyéb munkáltatói jogokat a
Polgármester gyakorolja.”

6. Az Alapító Okirat 5.2. pontja helyébe a következő szöveg kerül:
„5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

Közalkalmazotti jogviszony

1992. évi XXXIII. tv. A közalkalmazottak jogállásáról

2

Munkaviszony

2012. évi I. tv. A munka törvénykönyvéről

Jelen módosító okiratot 2017. július 01. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Mezőkovácsháza, 2017. június 15.

P.H.

Varga Gusztáv
polgármester

