Okirat száma: PH/4853-3/2020.

Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Szent Ferenc
Egyesített Szociális Intézmény alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény
1.2. A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 5100 Jászberény, Hatvani u. 35.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1980. január 01.
2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1. megnevezése: Jászberény Városi Önkormányzat
2.2.2. székhelye: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének
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megnevezése

székhelye

Jászsági Támogató Szolgálat

5137 Jászkisér, Fő út 7.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
3.1.2. székhelye: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése: Jászberény Városi Önkormányzat

3.2.2. székhelye: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1. A költségvetési szerv közfeladata:
Alaptevékenysége keretében látja el a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló,
módosított 1993. évi III. törvényben foglalt feladatokat. Szociálisan rászorultak részére
személyes gondoskodást, szociális alapszolgáltatásokat és szakosított ellátást biztosít.
4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
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szakágazat száma

szakágazat megnevezése

873000

Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás
A tanyagondnoki szolgáltatás feladata: a külterületi ellátási körzetben élő személyek
részére ebéd kiszállítása, gyógyszerkiváltás, bevásárlás, szolgáltatási igények, információk
közvetítése az önkormányzat és a lakosság között, művelődési, szabadidős tevékenységek
szervezése, segítségnyújtás az egyéni és az önkormányzati hivatalos ügyek intézésében.
Étkeztetés
Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri
meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan
vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen idős koruk (70 éven felüli
személy), egészségi állapotuk (krónikus betegek), fogyatékosságuk, pszichiátriai
betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt.
Házi segítségnyújtás
Házi segítségnyújtás keretében a gondozási szükséglettel rendelkező személy saját
lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges
ellátást, állapotának megfelelő gondozást: az alapvető gondozási, ápolási feladatok
elvégzését, az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás
körülményeinek megtartásában való közreműködést, a veszélyhelyzetek kialakulásának
megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást.
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és
szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes
időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel
fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.
Közösségi ellátások (pszichiátriai betegek közösségi ellátása)
A közösségi pszichiátriai ellátás olyan önkéntesen igénybe vehető, hosszú távú, közösségi
alapú gondozás, amelynek során a gondozás és a pszicho-szociális rehabilitáció az ellátott
otthonában, illetve lakókörnyezetében történik.
Támogató szolgáltatás
A támogató szolgáltatás feladata személyi segítő szolgálat működtetése, a fogyatékos
személyek lakókörnyezetben történő ellátása, életvitelük önállóságának megőrzése mellett
a lakáson belüli speciális segítségnyújtás, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások
elérésének segítése, szállító szolgálat működtetése az alapvető szükségletek kielégítését
segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása érdekében,
tanácsadás.
Nappali ellátás
Idős személyek nappali ellátása: elsősorban a saját otthonukban élő, tizennyolcadik
életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális
támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosít
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lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető
higiéniai szükségleteik kielégítésére.
A demens személyek nappali ellátása: a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által
befogadott demencia centrum, vagy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, vagy
pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos demencia kórképet megállapító
szakvéleményével rendelkező személyeket látja el, elsősorban a saját otthonukban élő,
tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk miatt szociális és mentális
támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosít
lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető
higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak
napközbeni étkeztetését.
Fogyatékkal élők nappali ellátása: harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra
részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve
autista személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas
kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény
szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését.
Ápolást, gondozást nyújtó intézmény Idősek Otthona
Idősek
Az idősek otthonában elsősorban azoknak a gondozási szükséglettel rendelkező, rá
irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem
igénylő személyeknek a teljes körű ellátására kerül sor, akik esetében – egészségi állapotuk,
a napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglet miatt - a szociális alapszolgáltatás keretében
már nem biztosítható a megfelelő ellátás.
Demensek
Külön gondozási egységben biztosított a demens személyek ellátása, akiknél a vonatkozó
jogszabályban meghatározott szerv a demencia körébe tartozó középsúlyos vagy súlyos
kórképet állapít meg.
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással
kapcsolatos feladatok

2

101110

Bentlakásos, nem kórházi ellátás, ápolás

3

101143

Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása
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101221

Fogyatékossággal élők nappali ellátása

5

101222

Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére
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102023

Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

7

102024

Demens betegek tartós bentlakásos ellátása

8

102031

Idősek nappali ellátása

9

102032

Demens betegek nappali ellátása

10

107051

Szociális étkeztetés szociális konyhán

11

107052

Házi segítségnyújtás

12

107053

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

13

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:
Jász-Nagykun-Szolnok megye közigazgatási területén:
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Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása
Demens betegek bentlakásos ellátása
Jászberény Neszűr 0-5 dűlő területén: tanyagondnoki szolgáltatás
Jászberény város közigazgatási területén:
Idősek nappali ellátása
Demens betegek nappali ellátása
Étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Jászberényi kistérség közigazgatási területén:
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Fogyatékkal élők nappali ellátása
Támogató szolgáltatás
Közösségi pszichiátriai ellátás

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
A költségvetési szerv vezetőjét a Képviselő-testület a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény 20/B. §-ában foglaltaknak megfelelően lebonyolított nyílt pályázati eljárást
követően a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.)
Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározattak alapján a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. § (3) bekezdésében meghatározott 5 évig terjedő
határozott időre a költségvetési szerv magasabb vezetői feladatainak ellátásával megbízza. A
vezetői megbízás nyilvános pályázat útján tölthető be. A kinevezés és a felmentés a Képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik, az egyéb munkáltatói jogokat Jászberény Város
Polgármestere gyakorolja.
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

közalkalmazotti jogviszony

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény

2

megbízási jogviszony

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

4

ZÁRADÉK
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése
alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a SZENT FERENC EGYESÍTETT SZOCIÁLIS
INTÉZMÉNY 2020. június 10. napján kelt, 2020. június 11. napjától alkalmazandó PH/4853-2/2020.
okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: Szolnok, 2020. június 11.
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