
Határozati javaslat 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és 
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV törvény 8.§ (2) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében 
eljárva a Szociális Szolgáltató Központ alapító okirata hatályos szövegét 2009. július 1. napjától a 
következők szerint állapítja meg: 
 

 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT, VÁMOSPÉRCS 
 

Intézmény neve: Szociális Szolgáltató Központ, Vámospércs 
 

Székhelye: 4287 Vámospércs, Nagy u. 28. 
 

Telephelyek: 
(Ellátottak számára nyitva álló 
helyiségek:) 
 

 Nyírmártonfalva, Kossuth u. 38.     
támogató szolgálat  

 Nyírábrány, Hajnal u. 2    
támogató szolgálat 

 Újléta, Rózsa u. 17. 
támogató szolgálat  
-  Vámospércs, Debreceni u. 2. 
támogató szolgálat  
 

Jogszabályban meghatározott 
közfeladat: 
 

Szociális közszolgáltatások ellátása  
 

Szakágazat szerinti besorolása: 889900   M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 
 881000  Idősek, fogyatékosok szociális 

ellátása bentlakás nélkül 
 873000 Idősek, fogyatékosok bentlakásos 

ellátása 
 

Alaptevékenysége (2009. 
december  31-ig): 

85317-0  Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs 
intézményi ellátás  

85325-5  Szociális étkeztetés 
85326-6  Nappali szociális ellátása 
85328-8  Egyéb szociális szolgáltatás (támogató 

szolgálat) 
 

Alaptevékenysége (2010. január 
1-jétől): 

862231  Foglalkozásügyi egészségügyi alapellátás 
873011  Időskorúak tartós bentlakásos szociális 

ellátása 
873013  Demens betegek bentlakásos ellátása 
881011  Idősek nappali ellátása 
889921  Szociális étkeztetés 
889925  Támogató szolgáltatás 

Kiegészítő tevékenység (2009. 
december 31-ig):  
 

55241-1 Munkahelyi vendéglátás 

Kiegészítő tevékenység (2010. 
január 1-jétől) 

562917 Munkahelyi étkeztetés  
 



 
Kisegítő tevékenység: 
 

Az intézmény kisegítő tevékenységet nem folytat 

Vállalkozási tevékenység: 
 

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat 

Működési terület:         
 

 Bentlakásos ellátás  
Hajdú–Bihar Megye közigazgatási területe 

 Támogató szolgálat  
Vámospércs, Nyírábrány, Nyírmártonfalva, Újléta 
közigazgatási területe 

 Idősek nappali ellátása, Vámospércs közigazgatási 
területe  

 
Felügyeleti szerv neve, székhelye: Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

(4287 Vámospércs Béke utca 1.) 
 

Fenntartó szerv neve, székhelye:: Vámospércs Városi Önkormányzat (4287 Vámospércs 
Béke utca 1.)          
 

Alapító szerv neve Vámospércs Nagyközség Önkormányzata 
 

Alapítás éve: 1991. 
A költségvetési szerv besorolása: 
 

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

Az intézmény vezetőjének 
kinevezési rendje: 
 

Az intézmény vezetőjét önálló vezető munkakörbe 
nyilvános pályázat útján Vámospércs Város Képviselő-
testülete kinevezi a 257/2000. (XII. 26.) Korm. 
rendeletben foglaltak alapján határozatlan időre.  
 
 

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 (szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
alapján):  
étkeztetés támogató szolgáltatás  
 idősek nappali ellátása Szakosított ellátás (szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény alapján):  

 ápolást, gondozást nyújtó intézmények, idősek 
otthona  
 

Feladatellátást szolgáló vagyon   Vámospércs, Nagy u. 28 szám alatti ingatlan 
 Nyírmártonfalva, Kossuth u. 38. szám alatti 

ingatlan 
 Nyírábrány, Hajnal u. 2 szám alatti ingatlan 



 Újléta, Rózsa u. 17 szám alatti ingatlan 
 Vámospércs, Debreceni u. 2. szám alatti ingatlan 
 Vámospércs, Nagy u. 28. 
 Az intézmény ingó vagyonát a mindenkori 

vagyonleltár tartalmazza. 
 

Vagyon feletti rendelkezés: Az intézmény által használt vagyonra és a vagyon 
feletti rendelkezés jogára a Vámospércs Városi 
Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló rendelet az irányadó. 
 

 
A képviselő-testület egyidejűleg hatályon kívül helyezi  97/2009. (IV. 23.) számú határozatát, 
egységes szerkezetbe foglalja az intézmény alapító okiratát. 

 
 

Felelős:   Ménes Andrea, polgármester 
 Pataki János, intézményvezető 

 
 
Határidő: 2009. június 30. 
 


