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Medgyesegyhá za Y ár osi Önko rmányzat
Gondozási Központ

ALAPÍIÓ OKIRAT
egységes szerkezetben

Elfogadva:
Medgyesegyhér;aYérosi Önkormányzat Képviselő-tesíi|ete 44|20I2.(II.28.) Kt,
határozatával
Módosítva:
MedgyesegyházaYárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 1,41201,3.(I.29.) Kt.,
48 / 20 I 4. (III. 25.) Kt., és 68 l 20 1, 4. (IY .29 .) KL határ ozatáv al



ALAPÍTÓ OKIRAT

I.
1. költségvetési szerv neve: Medgyesegyháza városi Önkormányzat

Gondozási Központ.
Költségvetési szerv székhelye: Medgyesegyháza, Luther u. 1.

Telephelyei: Medgyesegyháza, Kossuth tér 5. (Idősek Otthona)
Medgyesegyháua, Luther u. 9, (Idősek Klubja)

2. Típus: integrált intézmény bentlakást nyíjtő intézményi részleggel
(Idősek Otthona)

3. A költségvetési szerv közfeladata:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 20IL évi CLXXXX.
törvény 13. § (1) bekezdése 4. pontja szerinti:
o egészségügyialapellátás
o család és nővédelmi egyészségügyi gondozás
o ifjúság-egészségügyi gondozás,

és 8. pontja szerinti:
o idősek nappali ellátása,
o ltázi segítségnyújtás,
o jelzőrendszeres házi segítségnyújtással,
r szociális étkeztetés.
o Időskoruak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása

gyermekjóléti szolgáltatások
e családsegítés

ellátások, szolgáltatások biztosítása.

Szakágazati besorolása: 873000

5. Intézmény törzsszáma: 633754

4.

6.

1

Intézmény adó száma: | 66 5 49 21 -2 -0 4
Az intézmény Pénzforgalmi bankszámla száma: !1733!37 -1665492I

Illetékességi és működési köre: Békés Megye Közigazgatásí területe
(7217,), Dél-Békési Kistérség Többélú Társulás településeinek
közigazgatási területe a társulási megállapodásban rögzíteti ellátások
esetén, egyebekben Medgyesegyh áza közigazgatási területe.



8. A költségvetési szew vezeíője gyakorolja a Gondozási központ
munkáltatói jogkörét.

9. Felügyeleti és irányító szerv neve, címe: Medgyesegyháza Városi
onkormányzat Képviselő-testülete. 5666. Medgy 

"se§ynűá, 
Kossuth tér

1.

l0.Alapító szery neve, címe: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete 5666. Medgyesegyháza, Kossuth tór 1.

1 1.A költségvetési szerv vezetőjét Medgyesegyh áza y fuosi Önkormányzat
képviselő-testiilete nevezi kl - pályázat alapján - 5 éves határozott időie.

12. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti
besorolása.
072I1I Háziorvosi alapellátás
072II2 Háziorvosi ügyeleti ellátás
0723lI Fogorvosi alapellátás
072420 Egyészségügyilaboratóriumiszolgáltatások
O7403I Család és nővédelmi egyészségügyi gondozás
074032 lfjúság-egészségügyigondozás
t02021, Időskoruak,demensbetegektartósbentlakásos ellátása
102030 idősek, demens betegek nappali ellátása
104042 Gyermekjóléti szolgáltatások
I0705I Szociális étkeztetés
107052 Házi segítségnyújtás
107053 Jelzőrendszeresházi segítségnyújtás
L07054 Családsegítés
013350 Az önkormányzati vagyonnat való gazdáIkodással

kapcsolatos feladatok
013360 Más szerv részérevégzettpénmgyi-gazdáIkodási,

üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

13. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.

14. A költségvetési szerv alapításrának időpontja 1998. január 1.

15.Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:

a) A közalkalmazottak jogállásáról szől 1992. XXXIII. törvény alapján
létrej övő közalkalmazotti j o gvi szony.



b) A Munka Törvénykönyvérőt szóló 20í2. évi I.
létrejövő munkaviszony.

c) A Polgrári Törvénykönywől szóló ?-013, évi Y.
létrejövő egyéb foglalko ztatásrairányuló jogviszony.

Az alapító okirat hatályossága:

A módosított alapító okirat 2014. május 1-én lép hatályba.

Medgyesegyh áaa, 20t3. ápilis 29.

törvény alapján

törvény alapján
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Dr. Horváthné dr. Barta
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