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Előterjesztés 

 

 

Tárgy: Javaslat a Kalászi Idősek Klubja Alapító okiratának módosítására 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Budakalász Város Önkormányzatának célja, hogy Budakalász területén élő idősek számára a Kalászi 

Idősek Klubja által biztosítsa a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást (továbbiakban: JHS).  

 

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.  

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerint szociális helyzetük 

miatt rászorulónak tekintendő az egyedül élő 65 év feletti személy, az egyedül élő súlyosan fogyatékos 

vagy pszichiátriai beteg személy, vagy a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan 

fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos 

biztosítását. 

 

Az előzetes felmérések alapján Budakalászon legalább 40 fő venné igénybe a JHS szolgáltatást.  

 

A szolgáltatás a gyakorlatban úgy valósul meg, hogy a rászorult Idősek Klubjába beérkező hívására a 

készenlétben álló gondozó 30 percen belül a helyszínre érkezik és a szükséges segítséget biztosítja.  

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 

szóló 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 28.§ határozza meg azokat az alaptevékenységeket, amelyeket a 

szolgáltatás keretében az intézménynek biztosítania kell.  

Ezek között szerepelnek többek között az eszközök, a hívásokat kezelő diszpécserközpont, a gondozók 

és egyéb tárgyi eszközök biztosítása. 

 

A Kalászi Idősek Klubja Alapító okiratában ehhez az alaptevékenységek körét módosítani szükséges, így 

a kormányzati funkciók szerinti besorolását tartalmazó táblázatot ki kell egészíteni a jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtással. 

 

Fentiekre tekintettel a Kalászi Idősek Klubja alapító okiratának módosításához egy módosító okirat 

szükséges, melyben foglalt módosításokkal kerül egységes szerkezetbe az új alapító okirat. 

 

Melléklet: módosító okirat, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 

 

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő: 

 

Határozati javaslat 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2021. (IX…..) normatív határozata 

a Kalászi Idősek Klubjának Alapító Okiratának módosításáról 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2016.(II.26.) normatív határozattal 

jóváhagyott Kalászi Idősek Klubja (2011 Budakalász, Táncsics Mihály utca 19.) alapító okiratát a 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás alapszolgáltatás biztosítása érdekében módosítja. 
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A Képviselő-testület az 5/3/2021/M. módosító okirat alapján a módosítással egységes szerkezetbe foglalt 

5/3/2021. okiratszámú alapító okiratot jóváhagyja. Ezzel egyidejűleg az 5/2/2021. számú alapító okiratot, 

valamint az azt jóváhagyó, Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2020. (II.28.) 

számú normatív határozatot visszavonja. 

 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az 5/3/2021. okiratszámú alapító okirat - MÁK Budapesti és 

Pest megyei Igazgatóságának - törzskönyvi nyilvántartásba vétel céljából történő benyújtására. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Göbl Richárd polgármester 

 

 

Budakalász, 2021. szeptember 15. 

 

                                                                                  dr. Göbl Richárd 

  polgármester 

 



Okirat száma: 5/3/2021/M 

Módosító okirat 

A Kalászi Idősek Klubja a Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 

2020. március 10. napján kiadott, 5/2/2019 számú alapító okiratát az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján –  a ../2021. (….) számú képviselő-testületi 

határozatra figyelemmel – a következők szerint módosítom: 

 

1. Az alapító okirat 2.2.1-es pontjának helyébe a következő rendelkezés lép: 

2.2.1. megnevezése: Budakalász Város Önkormányzata 

 

2. Az alapító okirat 3.1.1-es pontjának helyébe a következő rendelkezés lép: 

3.1.1. megnevezése:Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

3. Az alapító okirat 3.2.1-es pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

3.2.1. megnevezése:Budakalász Város Önkormányzata 

4. Az alapító okirat 4.3-as pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:szociális szolgáltató tevékenység a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szoc.tv.) IV. 

Fejezet 57.§ (1) bekezdés c,d, f, 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 Szoc.tv. 62.§ alapján 

d) házi segítségnyújtás – 27 - 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 

f) a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás – a Szoctv. 57.§.(1) f. pontja alapján, a szociális 

alapszolgáltatást igénybevevők részére a biztonságérzet megteremtése. A szociális 

alapszolgáltatási tevékenység, 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. 

j) nappali ellátás – 30 fő 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 

 

5. Az alapító okirat 4.4-es pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 



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 107053 jelzőrendszeri házi segítségnyújtás 

 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 

alkalmazni. 

Kelt: Budakalász, „időbélyegző szerint” 

P.H. 

Göbl Richárd 

polgármester 

 

 

 



Okirat száma: 5/3/2021 

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 

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 Önkormányzata 

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 Önkormányzatának Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye:2011 Budakalász, Petőfi tér 1. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Budakalász Város Önkormányzata 

3.2.2. székhelye:2011 Budakalász, Petőfi tér 1. 
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4. A költségvetési szerv tevékenysége 

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 Szoc.tv.) IV. 
Fejezet 57.§ (1) bekezdés c, d, f 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 Szoc.tv. 62.§ alapján 

d) házi segítségnyújtás – 27 - 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 Szoc.tv. 63.§ 
alapján 

f) a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás – a Szoc.tv. 57.§.(1) f. pontja alapján, a szociális 
alapszolgáltatást igénybevevők részére a biztonságérzet megteremtése. A szociális 
alapszolgáltatási tevékenység, 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. 

j) nappali ellátás – 30 fő tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős 
koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes 
személyek ellátása a Szoc.tv. 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 107053 jelzőrendszeri 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. 
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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 

 


