
ALAPÍTÓ OKIRAT 
 
Borsodnádasd Város Önkormányzata a  az államháztartásról szóló módosított 1992. évi 
XXXVIII. tv. 88. § (1)-(3) bekezdésben, illetve a 89.§-ban foglaltak szerint a Borsodnádasdi  
Szociális Alapszolgáltatási Központ alapító okiratát a módosításokkal egységes szerkezetben 
az alábbiak szerint határozza meg: 
 
1. A költségvetési szerv neve: Borsodnádasdi                                                            

Szociális Alapszolgáltatási Központ 
 
2. A költségvetési szerv székhelye: 3672 Borsodnádasd, Köztársaság u. 114. 
                                         telephelye: 3671 Borsodnádasd, Köztársaság u. 11. 
 
3.  Jogszabályban meghatározott közfeladata: szociális és gyermekjóléti alapellátás 
     Működési köre: Borsodnádasd Város közigazgatási területe  
4. A költségvetési szerv alapítói jogokkal felruházott irányító szerve, székhelye:       
 Borsodnádasd Város Önkormányzata  
 3671 Borsodnádasd, Alkotmány út 3. 
4/A. A költségvetési szerv fenntartó szerve, székhelye:  
 
 Borsodnádasd Város Önkormányzata  
 3671 Borsodnádasd, Alkotmány út 3. 
                                                                      
5.) A költségvetési szerv törzsszáma:  636106 
6.) A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
     Szakágazati besorolása:  

 889900 – Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 
(2009.december 31-ig) 
8899 M.s.n. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül (2010.január 01-től)  
88992 Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül (2010.január 01-től) 

     
             881000 – Idősek fogyatékosok ellátása bentlakás nélkül.(2009.december 31-ig) 

 8810- Idősek, fogyatékossággal élők szociális  ellátása bentlakás nélkül 
(2010.január 01-től)   

            881000-Idösek, fogyatékosok bentlakás nélküli szociális ellátásainak komplex  
            támogatása(2010.január 01-től) 
Borsodnádasd Város közigazgatási területére kiterjedően:  
 2009.december 31-ig:  

- 853244 családsegítés (1993. évi III. tv. 64.§), 
- 853233  házi segítségnyújtás (1993. évi III. tv. 63.§),  
- 751954 gyermekjóléti szolgáltatás (1997. évi XXXI. Tv. 39., 40 §); 
- 853255 étkeztetés (1993. évi III. tv. 62.§); 
- 552312 óvodai intézményi közétkeztetés 
- 552323 iskolai intézményi közétkeztetés 
- 552411 munkahelyi vendéglátás. 
2010.január 01-től:  
- 8899241 családsegítés 
- 8899221 házi segítségnyújtás 
- 8892011 gyermekjóléti szolgáltatás 
- 8899211 szociális étkeztetés 



7.)  A költségvetési szerv kisegítő tevékenysége: 
          Szakmai alapfeladat ellátása keretében működtetett központi konyhán 
          a munkáltató által a dolgozók részére biztosított étkeztetés lebonyolítása 

- 5629172  Munkahelyi étkeztetés 
 A kisegítő tevékenység arányainak felső határa a Borsodnádasdi Szociális 
Alapszolgáltatási Központ  kiadásainak 25 százalékát     nem haladhatja meg.  
 

8.) Típus szerinti besorolása:  
 8.1 A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv 
 8.2 Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 
 8.3 Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:  
  - önállóan működő költségvetési szerv 

- gazdálkodását a Borsodnádasd Városi Önkormányzat Polgármesteri   
   Hivatala útján biztosítja. 

 
9.)A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: 
Pályázat alapján, figyelemmel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő 
végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. Rendelet 3.§-ában és a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 
szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletében meghatározottakra. 
 
10.)Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:  
 
Foglalkoztatottjainak jogviszonya közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló 
jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. törvény (pl. megbízási 
jogviszony) az irányadó. 
 
11.) A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.  

 
12.)Feladatellátást szolgáló vagyon: 
 
A székhelyen kialakított központ, a telephely épülete, gépek berendezések, amelyek az 
önkormányzat vagyonát képezik.  
A vagyon feletti rendelkezési jog a Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-
testületét illeti meg, melynek képviseletében a Polgármester járhat el.  
 
Záradék: 
 
Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot  Borsodnádasd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 95 /HÖK/2009.(VI.25.) számú határozatával elfogadta. 
 
Borsodnádasd, 2009.06.25. 
 
 
 

Papp Anna                  Burkovics Róbert                                
                      polgármester          jegyző                                       


