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Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint irányító szerv, az önkormányzat-
okról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. tv. 9. §. (4) bekezdés, a gyermekek védelmé-
rıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 94. §. (2) bekezdés, a költségvetési 
szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszerérıl szóló 156/1995. 
(XII.26.) Korm. rendelet 7. §., 8. §-a, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és 
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 1. §-a alapján a feladatkörébe tartozó köz-
szolgáltatás ellátásának céljából 105/1998. (VI. 29.) Kt. sz. határozatával létrehozott, és 
többször módosított Tolna Város Önkormányzatának Családsegítı Központja alapító okiratát 
1998. december 15-tıl az alábbiak szerint határozza meg: 
 

A L A P Í T Ó  O K I R A T  
 
1. Az intézmény elnevezése:  

Tolna Város Önkormányzatának Családsegítı Központja 

2. Az intézmény székhelye:  

7130 Tolna, Bajcsy-Zsilinszky u. 96. 
 
Székhelyen kívüli telephelyek:  
7130 Tolna, Árpád u. 11. Nappali Ellátás „Idısek Klubja” 
7131 Mözs, Szent István u. 34. Nappali Ellátás „Idısek Klubja” 
7130 Tolna, Bajcsy-Zsilinszky u. 11. Védınıi Szolgálat 
7130 Tolna, Alkotmány u. 1. Védınıi Szolgálat 
7131 Mözs, szent István u. 13. Védınıi Szolgálat 
7136 Fácánkert, Árpád u. 12.  Védınıi Szolgálat 
 

3. Az irányító szerv neve, székhelye:  

Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 

7130 Tolna, Hısök tere 1. 
 
4. Az intézmény jogállása  

Jogi személy. 

5. Jogszabályban meghatározott közfeladata:  
 

Meghatározott ellátásokkal és intézkedésekkel segítséget nyújtás a gyermekek 
törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, a szülıi kötelessé-
gek teljesítéséhez, illetve a gyermekek veszélyeztetettségének megelızésérıl és 
megszüntetésérıl való gondoskodás, a hiányzó szülıi gondoskodás pótlása, va-
lamint segítségnyújtás a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnıttek 
társadalmi beilleszkedéséhez. A szociális biztonság megteremtése és megırzé-
se. A szociális ellátás feltételeinek biztosítása. 

 
6. A intézmény m őködési köre:   
 

A családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, házi segítségnyújtás és jelzırendszeres 
házi segítségnyújtás esetében Tolna, Bogyiszló, Fadd, Fácánkert, Sióagárd. 
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7. Típus szerinti besorolása:  
 

A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató 
Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 
Feladatellátásához kapcsolódó funkciója alapján: önállóan mőködı 
 

8. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási j ogviszonyok megjelölése:  
 

- közalkalmazotti 
 (A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó.) 

 
9. Az intézményvezet ı megbízása:  
 

Az intézmény vezetıjét – nyilvános pályázat útján – határozott idıre Tolna Város 
Önkormányzatának Képviselı-testülete nevezi ki, Fadd Nagyközség, Bogyiszló, 
Fácánkert, Sióagárd Községek Önkormányzatainak Képviselı-testületei vélemé-
nyével.  
Erre az említett önkormányzatok által kötött társulási megállapodás alapján kerül 
sor. 
Az intézmény vezetıje közalkalmazott, aki felett az egyéb munkáltatói jogokat 
Tolna Város Polgármestere gyakorolja. 
(A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. §-a), valamint 
a 257/2000.(XII. 26.) Korm. rendelet1/A § (6) bekezdése az irányadó) 

 
10. Az intézmény gazdálkodási jogköre:  
 

Önállóan mőködı költségvetési szerv, melynek pénzügyi, gazdasági feladatait 
Tolna Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala látja el. 

 
11. Ellátható vállalkozások köre  

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
 

12. Az intézmény vagyona  

Az intézmény az alapításkor saját vagyonnal nem rendelkezik. 
Rendeltetésszerő feladatainak ellátásához szükséges ingatlant és tárgyi eszközö-
ket az alapító szervtıl kapja használatba határozatlan idıre. 

 
13. Alaptevékenységi szakágazat:  841215 Szociális és gyermekjóléti ellátás szál-

lásnyújtás nélkül 
 

14. Az intézmény alaptevékenysége szakfeladat-rend szerint  
 
80540 Pedagógiai szakmai szolgáltatás  

 
80541-0 Pedagógiai szakmai szolgáltatás 

 
85120 Járóbetegek orvosi ellátása  

85129-7 Védınıi szolgálat 
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85320 Szociális ellátás szállásnyújtás nélkül  

85323-3 Házi segítségnyújtás 
85324-4 Családsegítés, Gyermekjóléti Szolgálat 
85325-5 Szociális étkeztetés 
85326-6 Nappali szociális ellátás 
85328-8 Egyéb szociális szolgáltatás 

 
85190 Egyéb humán egészségügyi tevékenység  
 

85191-2 Anya-, gyermek és csecsemıvédelem 
85194-5 Egészségnevelési feladatok 
85196-7 Egészségügyi ellátás egyéb feladatai 

 
85310 Szociális ellátás szállásnyújtással  
 

85319-2 Egyéb szociális ellátás szállásnyújtással 

15.Az intézmény megszüntetése  

Az intézmény megszüntetése Tolna város Önkormányzata Képviselı-testületének 
minısített többséggel hozott döntése alapján – megszüntetı okirattal – lehetsé-
ges, tekintettel az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény megfelelı 
rendelkezésére. 
Ebben az esetben az intézmény által ellátott feladatokat egy másik költségvetési 
szerv veszi át. 
 

16. Megjegyzés  

Az intézmény – mint önállóan mőködı költségvetési szerv – mőködésére az ala-
pító okiratban foglaltakon túl a hatályos pénzügyi jogszabályok rendelkezései az 
irányadóak. 

 
17 .Az intézmény fenntartói:   

 
A családsegítés, házi segítségnyújtás, és a jelzırendszeres házi segítségnyújtás 
esetében Tolna Város Önkormányzata (7130 Tolna, Hısök tere 1.), Fadd Nagy-
község Önkormányzata (Fadd, Dózsa Gy. u. 12.), Sióagárd Község Önkormány-
zata (Sióagárd, Kossuth Lajos u. 9.), Fácánkert Község Önkormányzata (Fácán-
kert, Árpád u. 12.,), és Bogyiszló Község Önkormányzata (Bogyiszló, Kossuth La-
jos u. 28.) Önkormányzatai. Az egyéb feladatok tekintetében fenntartó Tolna Vá-
ros Önkormányzata (7130 Tolna, Hısök tere 1.). 

 
18. Az alapítás éve:  
 

1998. december 14. 
 
Ezen alapító okirat hatályba lépésének ideje:  
2009. július 1. 
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T o l n a, 2009. május 28. 
 
 
 
 .......................................... .......................................... 
 dr. Sümegi Zoltán      Ezerné dr. Huber Éva 
       polgármester        jegyz ı 
 
 
 
Záradék  
Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete jelen alapító okiratot a   /2009. 
(V. 28.) Kt. határozatával elfogadta. Jelen alapító okiratot valamennyi módosítással 
egységes szerkezetbe foglalt. 
 
 
 

.…………………..…………… 
Ezerné dr. Huber Éva 

jegyzı 


