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Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
2011. december 15-én megtartott ülésének 

jegyző könyvéből 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
255/2011.(12.15.) Öh. számú határozata 

Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okirat egységes 
szerkezetéről 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Biatorbágyi 
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratát egységes szerkezetben. 

Határidő. 2011. december 30. 

Felelős: polgármester 

Tarjáni István s.k. 
polgármester 

a kiadmány hiteléül 
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jegyzőkönyvvezető 

dr. Kovács András s.k. 
jegyző 



Alapító Okirat 
Egységes szerkezetben 

A költségvetési szerv neve: Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 

A költségvetési szerv székhelye: 2051 Biatorbágy, Mester utca 2 

A költségvetési szerv működési köre: Biatorbágy Város közigazgatási területe 
Budaörsi Többcélú Kistérségi Társulás ellátási területe 

Alapító neve és címe: Biatorbágy Nagyközség Önkormányzata 
2051 Biatorbágy Baross Gábor u. 2/a 

Az alapítás éve: 1999 

A költségvetési szerv fenntartója: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 
2051 Biatorbágy Baross Gábor u. 2/a 

Irányító (felügyeleti) szerve: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 
2051 Biatorbágy Baross Gábor u. 2/a 

A költségvetési szerv jogállása: Önálló jogi személy 
Támogató tevékenységet ellátó szerv: Biatorbágy Város Önkormányzat Polgármesteri 

Hivatala 

Gazdálkodói jogkör: önállóan működő költségvetési szerv, 
feladatait a munkamegosztásra vonatkozó együttműködési 
Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatala látja el. 

a pénzügyi-gazdálkodói 
megállapodás alapján 

Előirányzat feletti jogosultság szerint: részjogkörrel rendel kező költségvetési szerv 

Jogszabályban meghatározott közfeladat: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993.évi III.törvény 57.§ (1 )bekezdés c-e.) pontok alapján végzett szociális 
alapellátás, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXl.törvény 40.§ (1-2.) bekezdése alapján végzett gyermekjóléti alapellátás 

Szakágazat száma: 889900 M.n.s.egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 

Alap tevékenysége: 
889201-1 Gyermekjóléti szolgáltatás 
889921-1 Szociális étkeztetés 
889922-1 H ázi segftségnyújtás 
889924-1 Családsegftés 
890114 A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító 

programok 
890211 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szolgáltatások 

fejlesztése, működtetése 



890213 Ifjúságszakmai fejlesztési feladatok 
890214 A fiatalok társadalmi részvételét segftő programok, támogatások 
842154 Nemzetközi ifjúsági együttműködés 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 

A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló önkormányzati és saját vagyon: 
a fenntartó által használatba adott ingatlanok, vagyonmérleg szerinti eszközök, 
egyéb materiális javak 

A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog: 
Biatorbágy Város Önkormányzatának hatályos vagyonrendelete szerint 

A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: 
Az intézmény vezetőjét Biatorbágy Város Képviselő-testülete nevezi ki 
határozatlan időre, pályázat útján. Munkáltatói jogokat a Polgármester 
gyakorolja 

Foglal koztatottjai ra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: közalkalmazotti, a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.törvény alapján 

A költségvetési szerv képviseletére jogosult személyek: 
Az intézmény képviseletére az intézmény vezetője, valamint az intézmény 
vezetője által megbízott intézményi dolgozó jogosult. 

A költségvetési szerv megszűntetése: 
Az intézményt a jogszabály által nevesített esetekben Biatorbágy Város 
Önkormányzata jogosult megszüntetni. 

Az alapító okirat az állami szervek iratainak védelméről és a selejtezésről szóló rendelkezések 
értelmében nem selejtezhető. 

Jelen egységes szerkezetű Alapító Okirat 2011. december 16-án lép hatályba. 

A jelen egységes szerkezetű Alapító Okirat hatálybelépésével egyidejűleg Biatorbágy Város 
Önkormányzata 42j2010(03.29.)Öh számú, 2010. március 29-én kelt egységes 
szerkezetű szövege hatályát veszti. 
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Tarjáni István 
Polgármester 

dr. I�ovács András 
Jegyző 


