
Vámospércs Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás Tanácsa a költségvetési szervek 
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 8 §. (2) bekezdés a) pontjában 
biztosított jogkörében eljárva a Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
Vámospércs alapító okiratának hatályos szövegét 2009. július 1. napjától a következő szerint 
állapítja meg:  
   

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 

MIKROTÉRSÉGI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 

 
Intézmény neve: Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

Vámospércs 
 

Székhelye: 4287 Vámospércs, Béke u. 3. 
 

Telephelyek: 
 

 Vámospércs, Béke u. 3. 
családsegítő szolgálat  
gyermekjóléti szolgálat  

 Vámospércs, Debreceni u. 2. 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  
házi segítségnyújtás  

 Nyírmártonfalva, Kossuth u. 38.  
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás   
házi segítségnyújtás 
családsegítő szolgálat  
gyermekjóléti szolgálat  

 Újléta, Rózsa u. 17. 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
házi segítségnyújtás  

 Újléta, Magyar u. 19. 
családsegítő szolgálat 
gyermekjóléti szolgálat  

 Nyíracsád, Petőfi tér 1. 
családsegítő szolgálat 
gyermekjóléti szolgálat  

 Fülöp, Arany János u. 19. szám 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  
házi segítségnyújtás  
 

Jogszabályban meghatározott 
közfeladat: 

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás 
 

Szakágazat szerinti 
besorolása: 

889900 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 

Alaptevékenysége (2009. 12. 
31-ig): 

85323-3 Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás 

88992-4 Családsegítés 
 
 

Alaptevékenysége (2010. 01. 
01-jétől): 

889201 Gyermekjóléti szolgáltatás 
889922 Házi segítségnyújtás 
889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 



889924 Családsegítés 
 

Kiegészítő tevékenység: 
 

Az intézmény kiegészítő tevékenységet nem folytat. 
 

Kisegítő tevékenység: Az intézmény kisegítő tevékenységet nem folytat. 
 

Vállalkozási tevékenység: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 

Működési terület:         
 

 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, házi 
segítségnyújtás: Vámospércs, Nyírmártonfalva, Újléta, 
Fülöp közigazgatási területe 

 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat: Vámospércs, 
Nyíracsád, Nyírmártonfalva, Újléta közigazgatási területe 

 
Irányító jogokkal rendelkező 
szerv neve, székhelye: 
 

Hajdúhadház többcélú kistérségi társulás keretein belül 
működő Vámospércs Mikrotérségi Intézményfenntartó 
Társulás Tanácsa (4287 Vámospércs Béke u. 3.) 
 

Fenntartó szerv neve: Hajdúhadház többcélú kistérségi társulás keretein belül 
működő Vámospércs Mikrotérségi Intézményfenntartó 
Társulás  
tagönkormányzatok:  
 Vámospércs Város Önkormányzata,  
 Nyíracsád Község Önkormányzata, 
 Nyírmártonfalva Község Önkormányzata, 
 Újléta Község Önkormányzata, 
 Fülöp község Önkormányzata 
 

Alapító szervek neve, 
székhelye:  

 Vámospércs Város Önkormányzata 
 Nyíracsád Község Önkormányzata 
 Nyírmártonfalva Község Önkormányzata 
 Fülöp Község Önkormányzata 
 Újléta Község Önkormányzata 
 

Alapítás éve: 1998 
 

A költségvetési szerv 
besorolása: 
 

Közszolgáltatást biztosító önállóan működő, a költségvetési 
előirányzatok feletti rendelkezések szempontjából részjogkörű 
közintézmény. Egyes gazdálkodási feladatait Vámospércs 
Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. 
 

Az intézmény vezetőjének 
kinevezési rendje: 
 

Nyilvános pályázat alapján a Vámospércs Mikrotérségi 
Intézményfenntartó Társulás Tanácsa nevezi ki határozatlan 
időre az intézményvezetőt önálló vezető munkakörbe, a 
257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján. 
 

A foglalkoztatottakra 
vonatkozó foglalkozási 
jogviszony: 

Az intézmény alkalmazottainak foglalkoztatására a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény alapján kerül sor. 
 

Az intézmény Sztv. szerinti 
besorolása: 

Szociális alapszolgáltatások:  
- Házi segítségnyújtás (szociális igazgatásról és 



szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
alapján) 

- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  
- családsegítő szolgálat  
- gyermekjóléti szolgáltatás 

A gyermekek védelméről, és a gyámügyi igazgatásról  szóló 
1997. évi XXXI. törvény 39. § szerinti gyermekjóléti 
szolgáltatás  
 

Feladatellátást szolgáló 
vagyon  

 Vámospércs, Béke u. 3. szám alatti ingatlan 
 Vámospércs, Debreceni u. 2. szám alatti ingatlan 
  Nyírmártonfalva, Kossuth u. 38. szám alatti ingatlan 
 Nyíracsád, Petőfi tér 1. szám alatti ingatlan 
 Újléta, Rózsa u. 17. szám alatti ingatlan 
 Újléta, Magyar u. 19. szám alatt található ingatlan 
 Fülöp, Arany János u 19. szám alatti található ingatlan 
 -     Az intézmény ingó vagyonát a mindenkori vagyonleltára, 
értékét a mindenkori mérleg tartalmazza. 
 

Vagyon feletti rendelkezés: A vagyon feletti rendelkezés részletes szabályait a társulás 
által, elfogadott elszámolási szabályzat tartalmazza, amely a 
társulási megállapodás mellékletét képezi. 
 

 
 
A Társulási Tanács egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 95/2009. (IV. 23.) határozatát és egységes 
szerkezetbe foglalja az intézmény alapító okiratát. 
 
Felelős:  Ménes Andrea, elnök 
Határidő:  2009. június 30. 

 


