
 

Okirat száma: 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a(z) Kisbajcsi 
Mikrotérség Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat alapító okiratát a következők szerint 
adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Kisbajcsi Mikrotérség Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 9062, Kisbajcs, Kossuth u. 1.  

telephelye(i): telephely megnevezése telephely címe 

1  9063, Nagybajcs, Kossuth u 1. 

2  9062, Vének, Petőfi u. 3. 
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2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013. 01.01. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Kisbajcsi Mikrotérség Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás 

2.2.2. székhelye: 9062, Kisbajcs, Kossuth u. 1. 
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3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete, fenntartója 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének 

3.1.1. megnevezése: Kisbajcsi Mikrotérség Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás 
Társulási Tanácsa 

3.1.2. székhelye: 9062, Kisbajcs, Kossuth u. 1. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Kisbajcsi Mikrotérség Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás 

3.2.2. székhelye: 9062, Kisbajcs, Kossuth u. 1. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény 64.§-a (családsegítés), továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 39-40.§-ában foglalt gyermekjóléti szolgáltatás 
feladatainak ellátása.  
 
4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 
889900 Máshova nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás 

nélkül 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Gyermekjóléti Szolgáltatások, családsegítés 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 104042 Gyermekjóléti Szolgáltatások 

2 107054 Családsegítés 
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4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Kisbajcs Község 
Önkormányzatának, Nagybajcs Községi Önkormányzat, Vének Község Önkormányzatának 
közigazgatási területe. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
A társulás által fenntartott Kisbajcsi Mikrotérség Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 
vezetőjét érintő kinevezés vagy megbízás adását, a költségvetési szerv vezetőjének felmentését 
vagy vezetői megbízás visszavonását, és a költségvetési szerv vezetőjével kapcsolatos egyéb 
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munkáltatói jogokat a Kisbajcsi Mikrotérség Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás gyakorolja.  
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. § (3) bekezdése alapján a 
magasabb vezetői, valamint vezetői megbízás jogszabályban megjelölt legfeljebb 5 évig terjedő 
határozott időre szól. A vezetőt érintő kinevezés vagy megbízása adása esetén a pályázat 
kiírására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §  és 20/B § 
rendelkezései irányadók. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkalmazott  A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. 

törvény 

2 megbízási jogviszony Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
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6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától, ezzel egyidejűleg 
a Kisbajcsi Mikrotérség Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2013. június 26. napján kelt, 
alapító okiratot visszavonom. 
 
Kelt: Kisbajcs, 2015. március 3. 
 
                                                               P.H. 

aláírás 


