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TOLNA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
CSALÁDSEGÍTİ KÖZPONTJA 

ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÓ OKIRATA 
 
Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint irányító szerv, az 
önkormányzat-okról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. tv. 9. §. (4) bekezdés, 
a gyermekek védelmérıl 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. §-alapján az alábbi módosító okiratot fogadja el: 
 
1.) Az alapító okirat bevezet ı része az alábbiakkal egészül ki:  
 
„Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint irányító szerv, az 
önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. tv. 9. §. (4) bekezdés, 
a gyermekek védelmérıl 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 közszolgáltatás 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:” 
 
2.) Az alapító okirat alábbi pontja törlésre kerül:  
 
„4. Az intézmény felügyeleti szerve  
 
Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete” 
 
3.) Az alapító okirat 3. pontja helyébe a következ ı szöveg lép: 
 
„3. Az irányító szerv neve, székhelye:  
 
Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
7130 Tolna, Hısök tere 1.” 
 
4.) Az alapító okirat a következ ı új 5., 6., 7., 8. ponttal egészül ki, egyúttal az 
alapító okirat ezt követ ı pontjainak számozása megfelel ıen módosul: 
 
„5. Jogszabályban meghatározott közfeladata:  
 
Meghatározott ellátásokkal és intézkedésekkel segítséget nyújtás a gyermekek 
törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, a szülıi kötelességek 
teljesítéséhez, illetve a gyermekek veszélyeztetettségének megelızésérıl és 
megszüntetésérıl való gondoskodás, a hiányzó szülıi gondoskodás pótlása, 
valamint segítségnyújtás a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnıttek 
társadalmi beilleszkedéséhez. A szociális biztonság megteremtése és megırzése. A 
szociális ellátás feltételeinek biztosítása. 
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6. A intézmény m őködési köre:   
 
A családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, házi segítségnyújtás és jelzırendszeres 
házi segítségnyújtás esetében Tolna, Bogyiszló, Fadd, Fácánkert, Sióagárd. 
 
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.)” 
 
5.) Az alapító okirat módosítást követ ı 9., 10., 16. pontja az alábbiak szerint 
módosul: 
 
„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 
véleményével.  
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. 
 
16. Megjegyzés  
Az intézmény – mint önállóan mőködı költségvetési szerv – mőködésére az alapító 
okiratban foglaltakon túl a hatályos pénzügyi jogszabályok rendelkezései az 
irányadóak.” 
 
 
T o l n a, 2009. május 28. 
 
 

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

jegyzı 


