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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 
Tárgy:  Javaslat a Kalászi Idősek Klubja alapító és módosító okiratainak módosítására 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület 2019. decemberi ülésén tárgyalta a Kalászi Idősek Klubja alapító 
okiratának módosítását. A Magyar Államkincstár érdemileg és tartalmilag megfelelőnek 
találta a módosítást, viszont néhány formai javításra tett javaslatot, amelyeket a jelen 
előterjesztéshez csatolt alapító okirat módosítása és az egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okirat  tartalmaz. 
Ebben a formában szükséges benyújtanunk a módosítást a Magyar Államkincstárhoz a 
törzsadattárba történő nyilvántartásba vételhez. 
 
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő: 
 

 
Határozati javaslat 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 …./2020. (II….) normatív határozata 
a Kalászi Idősek Klubja Alapító Okiratának jóváhagyásáról 

 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kalászi Idősek Klubja (2011 
Budakalász, Táncsics Mihály utca 19.) 23/2016.(II.26.) normatív határozattal jóváhagyott 
alapító okiratát a nappali ellátás férőhelybővítése tekintetében módosítja. 
A Képviselő-testület a jelen módosítással egységes szerkezetbe foglalt 5/2/2019 okiratszámú 
alapító okiratot jóváhagyja. Ezzel egyidejűleg a 2016. február 25. napján kelt 5/1/2016. 
számú alapító okiratot visszavonja. 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az 5/2/2019. okiratszámú alapító okirat - MÁK 

Budapesti és Pest megyei Igazgatóságának - törzskönyvi nyilvántartásba vétel céljából történő 

benyújtására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Budakalász, 2020. február 11.           

 

 

 

                       dr. Göbl Richárd 

            polgármester 

 



 

Okirat száma:  5/2/2019/M 

Módosító okirat 

A KALÁSZI IDŐSEK KLUBJA BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT által 2016. február 25. 
napján kiadott, 5/1/2016 számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a – …/2020(II. ….) számú Képviselő-testületi határozatra 
figyelemmel -  következők szerint módosítom: 
 
 

1. Az 1-es pont helyébe a következő rendelkezés lép: 

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 Mihály utca 19. 

 

 
2. A 2-es pont az alábbi rendelkezéssel egészül ki, a további pont értelemszerű 

átszámozásával: 
 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2008. augusztus 1.  

3. A 4.1.-es ponthelyébe az alábbi szövegrész kerül:   

4.A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül 

4. A 4.3.-as pont pontosításra és kiegészítésre kerül, az alábbi szövegrész alapján: 
szociális szolgáltató tevékenység a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény (továbbiakban Szoctv.) IV. Fejezet 57.§ (1) bekezdés c,d, és j) pontja alapján –  

c) étkeztetés–  a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell 
gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem 
képesek biztosítani a Szoctv. 62.§ alapján 

d) házi segítségnyújtás – 27 fő részére - a szolgáltatást igénybe vevő személy saját 
lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást, 
szociális segítést vagy - a szociális segítés tevékenységeit is magába foglaló - személyi gondozást 
a Szoctv. 63.§ alapján 

j) nappali ellátás -  30 fő részére -  tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk 
vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben 
képes személyek ellátása a Szoctv. 65/F.§ alapján 
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5. Az alapító okirat 4.4-es pontjában a „Szociális étkeztetés” szövegrész helyébe a „Szociális 
étkeztetés szociális konyhán” szövegrész lép. 
 

6. Az alapító okirat 5.1-es pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: a fenntartó - Budakalász Város 
Önkormányzat - nyilvános pályázat útján legfeljebb 5 év határozott időre bízza meg a mindenkori 
hatályos jogszabályok alapján, közalkalmazotti jogviszonyban. Az egyéb munkáltatói jogkör 
gyakorlója a Polgármester. 

 

 
 

Jelen Módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 
 
 
Kelt: Budakalász, „időbélyegző szerint” 

P.H. 

Dr. Göbl Richárd 
polgármester 

 



 

Okirat száma:  5/2/2019 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a 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 Mihály utca 19. 

 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2008. augusztus 1.  

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

2.2.1. megnevezése: Budakalász Város Önkormányzat 

2.2.2. 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 
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4.1. A költségvetési szerv közfeladata: idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül  

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: szociális szolgáltató tevékenység a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szoctv.) IV. 
Fejezet 57.§ (1) bekezdés c,d, és j) pontja alapján –  

c) étkeztetés–  a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell 
gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel 
nem képesek biztosítani a Szoctv. 62.§ alapján 

d) házi segítségnyújtás – 27 fő részére - a szolgáltatást igénybe vevő személy saját 
lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást, 
szociális segítést vagy - a szociális segítés tevékenységeit is magába foglaló - személyi 
gondozást a Szoctv. 63.§ alapján 

j) nappali ellátás – 30 fő részére -   tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk 
vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben 
képes személyek ellátása a Szoctv. 65/F.§ alapján 

 
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 102031 idősek nappali ellátása 

2 107051 szociális étkeztetés szociális konyhán 

3 107052 házi segítségnyújtás 

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

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:a fenntartó - Budakalász Város 
Önkormányzat - nyilvános pályázat útján legfeljebb 5 év határozott időre bízza meg a 
mindenkori hatályos jogszabályok alapján, közalkalmazotti jogviszonyban. 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. törvény alapján 

2 
megbízási jogviszony a Ptk. hatályos rendelkezései szerint kötött polgári 

jogi jogviszony 

 


