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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 4/2016 
 

K I V O N A T 
 
Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 25-

én megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből 

Tárgy: Javaslat a Kalászi Idősek Klubja alapító okiratának módosítására 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 egyhangú igen szavazattal az 
alábbi normatív határozatot hozta: 
 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 23/2016. (II.26.) határozata 

a Kalászi Idősek Klubja Alapító Okiratának jóváhagyásáról 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kalászi Idősek Klubja (2011 

Budakalász, Táncsics Mihály utca 19.) alapító okiratát a 2016. január 1. napjától hatályos 

jogszabályi változások alapján - a szociális alapszolgáltatás kormányzati funkció szerinti 

megjelölésének változásával, a szakfeladatra vonatkozó rendelkezések hatályon kívül 

helyezésével és a MÁK okirat sablon alkalmazásával - módosítja.  

A Képviselő-testület a jelen módosítással egységes szerkezetbe foglalt 5/1/2016 

okiratszámú alapító okiratot jóváhagyja. Ezzel egyidejűleg a 2009. augusztus 12-én kelt 

alapító okiratot visszavonja. 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az alapító okirat - MÁK Budapesti és Pest 

megyei Igazgatóságának - törzskönyvi nyilvántartásba vétel céljából történő benyújtására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 
k.m.f. 

 
 

Rogán László sk.  
polgármester 

dr. Udvarhelyi István sk.  
jegyző 

 
Záradék: 

A normatív határozatot a Képviselő-testület 2016. február 25-ei ülésén fogadta el, 

kihirdetése 2016. február 26-án megtörtént. 

 

dr. Udvarhelyi István 

jegyző 
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Okirat száma: 5/1/2016 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a(z) KALÁSZI IDŐSEK KLUBJA 

alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Kalászi Idősek Klubja 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 2011 Budakalász, Táncsics utca 19. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

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

2.1.1. megnevezése: Budakalász Város Önkormányzat 

2.1.2. székhelye: 2011 Budakalász, Petőfi tér 1. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 2011 Budakalász, Petőfi tér 1.  

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Budakalász Város Önkormányzat  

3.2.2. székhelye: 2011 Budakalász, Petőfi tér 1.  

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: szociális alapszolgáltatások - a szociális igazgatásról és a szoci-
ális ellátásról szóló 1993. évi II. törvény 57.§ (1) c), d) és j) pontja alapján - szociális étkeztetés, 
házi segítségnyújtás és idősek nappali ellátása  
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4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 881000 idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás 
nélkül  

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati funk-

ciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 102031 idősek nappali ellátása 

2 107051 szociális étkeztetés 

3 107052 házi segítségnyújtás 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budakalász Város közigazgatási terü-
lete  

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: a fenntartó - Budakalász Város Önkor-
mányzat - nyilvános pályázat útján határozott időre bízza meg, a mindenkori hatályos jog-
szabályok alapján Az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója a Polgármester.  

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tör-

vény alapján 

2 
megbízási jogviszony a Ptk. hatályos rendelkezései szerint kötött polgári jogi 

jogviszony 

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ez-

zel egyidejűleg a költségvetési szerv 2009. augusztus 12. napján kelt alapító okiratot visszavonom. 

Kelt: Budakalász, 2016. február 25.P.H. 

Rogán László 

polgármester 


