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1. A költségvetési szerv megnevezése

Kistérségi Humán Szolgáltató Központ, TEÁOR 8730

A költségvetési szerv rövidített neve: KHSZK 

2. A költségvetési szerv székhelye, címe, működési területe

3200 Gyöngyös  Fő tér 7.

Működési területe: Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulását alkotó települések
közigazgatási területe

A költségvetési szerv telephelyei

- Intézményen belüli szociális foglalkoztatás Gyöngyös, Lokodi út 7.
- Családok Átmeneti Otthona – Gyöngyös, Menház út 33.
- Családsegítő szolgálat, Gyermekjóléti Központ  - Gyöngyös, Lokodi u. 7.
- Hétszínvirág Napközi Otthon – Gyöngyös, Lokodi út 7.
- Igazgyöngy Támogató Szolgálat Gyöngyös, Lokodi út 7.
- Hajléktalanok Gondozóháza Gyöngyös, Menház út 33.
- Gyermekek Átmeneti Otthona Gyöngyös, Menház út 33.
- Idősek Bentlakásos Otthona – Gyöngyös, Dózsa Gy. út 20-22
- I. Alapellátási Központ – Gyöngyös, Petőfi út 73.
- Idősek Klubja Gyöngyös, Visonta út 2.
- Naplemente Gondozási Egység Gyöngyös, Lokodi út 7.
- Pszichiátriai Közösségi ellátás Gyöngyös, Lokodi út 7.
- Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása Gyöngyös, Lokodi út 7.
- - Mátraszentimrei Gondozási Központ Mátraszentimre, Rákóczi u. 35-37.
- Szociális étkeztetés (Gyöngyös, Lokodi út 7.; Gyöngyös Petőfi út 73.; Gyöngyös 
Visonta út 2.; Mátraszentimre Rákóczi út 35-37.1

- Kisnána Petőfi út 30.2

3.) A költségvetési szerv irányító, alapító és felügyeleti szerve

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa

4.) A költségvetési szerv irányító, alapító és felügyeleti szervének címe: 

3200 Gyöngyös, Fő tér 13.

5.) A költségvetési szerv bélyegzőjének hivatalos szövege

1 Beiktatta a Társulási Tanács 15/2013. (III. 22.) határozata
2 Beiktatta a Társulási Tanács 15/2013. (III. 22.) határozata
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Körbélyegző:
Középen címer
Körülötte: Kistérségi Humán Szolgáltató Központ

Hosszúbélyegző:
Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása
Kistérségi Humán Szolgáltató Központ
3200 Gyöngyös, Fő tér 7. 

6.) A költségvetési szerv jogállása

Önálló jogi személy.

7.) A  költségvetési szerv típusa

Többcélú szociális, gyermekjóléti intézmény.
Gazdálkodási besorolása szerint: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

8.) A KHSZK alapításának időpontja 2005. április 1. 

9.)  A költségvetési szerv jogelődjének neve

9.1. 
A költségvetési szerv alapító okiratának 10. 2 k)  m) és  10.4  a) b) pontokban meghatározott
szakmai  egységek  tekintetében  jogelőd  költségvetési  szervének  neve:  Humán  Alapellátások
Intézete
Jogelőd költségvetési szervének székhelye: 3200 Gyöngyös Dózsa Gy. út 20-22.
Az alapító szerv jogutódlásról szóló határozatának száma: Gyöngyös Város Képviselőtestülete
105/2005. (III. 24.) KT. számú határozata

A  költségvetési  szerv  általános  jogutódja  a  Gyöngyös  Város  Képviselő-testülete  Humán
Alapellátások  Intézetének  azon  intézményi  szakfeladatok,  szolgálatok  stb.  vonatkozásában,
amelyeket ezen alapító okirat  10. 2 k)  m)   és 10.4  a) b) pontjában  felsorol. 
Az általános jogutódlás korlátlanul kiterjed a fennálló foglalkoztatási jogviszonyokra, a polgári
jogviszonyokra (bérleti - vállalkozási stb. szerződések) és azokra a használati jogokra, amelyek
Gyöngyös  Város  Önkormányzatának  olyan  ingó  és  ingatlan  vagyontárgyaira  állnak  fenn,
amelyek a HAI illetve a fent felsorolt  pontbeli szervek birtokában vannak az alapítást megelőző
(leltári fordulónap) napon. 

9.2.
A költségvetési szerv alapító okiratának 10. 3 b) c) pontokban meghatározott szakmai egységek
tekintetében jogelőd költségvetési szervének neve: Humán Alapellátások Intézete.
Jogelőd költségvetési szervének székhelye: 3200 Gyöngyös Dózsa Gy. út 20-22.
Az alapító szerv jogutódlásról szóló határozatának száma: Gyöngyös Város Képviselőtestülete
28/2006. (I. 26.) KT. számú határozata

9.3. 
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A költségvetési szerv alapító okiratába 10. 2. a, b, d, f, g, h, i, j pontokban   bekezdéssel szakmai
egységek tekintetében jogelőd költségvetési szervének neve: Idősek Bentlakásos Otthona
Jogelőd költségvetési szervének székhelye: 3200 Gyöngyös Dózsa Gy. út 20-22.
Az átalakító okirat elfogadásáról szóló határozatának száma: Társulási Tanács 35/2010. (IV. 28.)
számú határozata.

9.4.  Jogelőd  költségvetési  szerv:  Gyöngyös  Körzete  Kistérség  Többcélú  Társulás
Munkaszervezete  az  intézményi  pénzügyi-gazdálkodási  feladatok  tekintetében,  a  pénzügyi
csoport dolgozóinak közalkalmazotti jogviszonyának jogutódlásával. 
A jogutódlásról  Gyöngyös  Körzete  Kistérség  Többcélú  Társulás  Tanácsa  142/2012.  (XI.15.)
határozatával döntött.

10.1.) törölve

10.2.) Szociális ellátás szállásnyújtás nélkül

Szakfeladat:
870000 Bentlakásos szociális ellátások intézményeinek, programjainak komplex támogatása
880000 Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása

a.) Étkeztetés 

TEÁOR 8899

Államháztartási  szakágazat:  889900  Máshová  nem  sorolható  egyéb  szociális  ellátás
bentlakás nélkül

Szakfeladat: 889921-1: Szociális étkeztetés

Alaptevékenység ellátásának helye: Gyöngyös, Lokodi út 7.
Gyöngyös, Petőfi út 73.
Gyöngyös, Visonta út 2.
Mátraszentimre, Rákóczi u. 35-37.
Kisnána, Petőfi út 30.3

Szociális  étkeztetés  biztosítása  azoknak a  szociálisan  rászoruló  időskorú személyeknek,  akik
tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek napi egyszeri meleg-étkezésükről gondoskodni.

b.) Házi segítségnyújtás 

TEÁOR 8899 

Államháztartási szakágazat: 889900 Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás
bentlakás nélkül

Szakfeladat: 889922-1: Házi segítségnyújtás

3 Beiktatta a Társulási Tanács 15/2013. (III. 22.) határozata
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Alaptevékenység ellátásának helye: Gyöngyös, Lokodi út 7.
Mátraszentimre, Rákóczi u. 35-37.

Ellátható személyek száma: 54 fő

A házi  segítségnyújtás  olyan  gondozási  forma,  amely  az  igénybe  vevő  önálló  életvitelének
fenntartását - szükségleteinek megfelelően - lakásán, lakókörnyezetében biztosítja lakáson belüli
és lakáson kívüli gondozási időkereten belül.

c.)  Családsegítés

TEÁOR: 8899

Államháztartási  szakágazat: 889900  Máshová  nem  sorolható  egyéb  szociális  ellátás
bentlakás nélkül

Szakfeladat: 889924-1: családsegítés

Alaptevékenység ellátásának helye: 3200 Gyöngyös, Lokodi u. 7.

A  családsegítő  szolgáltatás  olyan  személyes  szociális  szolgáltatás,  amely  a  szociális  munka
eszközeinek és módszereinek felhasználásával  hozzájárul  az egyének és családok, valamint  a
különböző  közösségi  csoportok  fejlődéséhez,  továbbá  a  szociális  környezetükhöz  való
alkalmazkodáshoz.

d.) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

TEÁOR 8899

Államháztartási  szakágazat:  889900  Máshová  nem  sorolható  egyéb  szociális  ellátás
bentlakás nélkül

Szakfeladat: 889923-1: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Alaptevékenység ellátásának helye: 3200 Gyöngyös, Lokodi út 7.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a házi segítségnyújtás kiegészítő szolgáltatása.
A  jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtás  olyan  gondozási  forma,  amely  biztosítja  a  saját
otthonukban élő, de egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló idős, fogyatékos,
vagy pszichiátria betegeknek, hogy a jelzőkészülék segélyhívása esetén az ügyeletes gondozó a
helyszínen  30  percen  belül  megjelenjen,  a  segélyhívás  okául  szolgáló  probléma  megoldása
érdekében szükséges azonnali intézkedéseket megtegye, szükség esetén további, az egészségügyi
és szociális alap- és szakellátás körébe tartozó ellátást kezdeményezze.

e.) Támogató szolgálat:

TEÁOR: 8899
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Államháztartási  szakágazat: 889900  Máshová  nem  sorolható  egyéb  szociális  ellátás
bentlakás nélkül

Szakfeladat: 889925-1: Támogató szolgáltatás

Alaptevékenység ellátásának helye: 3200 Gyöngyös, Lokodi út 7.

A  támogató  szolgáltatás  feladata  a  fogyatékkal  élők  lakókörnyezetben  történő  ellátása,
elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése (speciális személyi szállítás),
valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás
(személyi segítés, információnyújtás, tanácsadás) biztosítása révén.
f.) Közösségi pszichiátriai ellátás 

TEÁOR 8899

Államháztartási  szakágazat:  889900  Máshová  nem  sorolható  egyéb  szociális  ellátás
bentlakás nélkül

Szakfeladat: :889926-1: Közösségi szolgáltatások

Alaptevékenység ellátásának helye: Gyöngyös, Lokodi út 7.

A közösségi pszichiátriai ellátás olyan önkéntesen igénybe vehető, hosszú távú, közösségi alapú
gondozás, amelynek során a gondozás és a pszicho-szociális rehabilitáció az ellátott otthonában,
illetve lakókörnyezetében történik. 

g.) Szenvedélybetegek közösségi ellátása 

TEÁOR:  8899

Államháztartási  szakágazat:  889900  Máshová  nem  sorolható  egyéb  szociális  ellátás
bentlakás nélkül

Szakfeladat: 889926-1: Közösségi szolgáltatások

Alaptevékenység ellátásának helye: Gyöngyös, Lokodi u.7.

A  szenvedélybetegek  közösségi  ellátása  olyan  önkéntesen  igénybe  vehető,  hosszú  távú,
közösségi alapú, az ellátott otthonában, illetve lakókörnyezetében történő gondozás, amelynek
célja az életmódváltozás elindítása, segítése és folyamatos nyomon követése. 

h.) Idősek nappali ellátása

TEÁOR: 8810

Államháztartási  szakágazat:  881000  Idősek,  fogyatékosok  szociális  ellátása  bentlakás
nélkül

Szakfeladat: 881011-1: Idősek nappali ellátása
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Alaptevékenység ellátásának helye: Gyöngyös, Visonta út 2.
Mátraszentimre, Rákóczi u. 35-37.

Engedélyezett férőhelyszám: 40 fő

Az idősek klubjában elsősorban a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és idős koruk miatt
szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek, részére
biztosítanak  lehetőséget  napközbeni  tartózkodásra,  társas  kapcsolatokra,  valamint  alapvető
higiénés szükségletek kielégítésére.

i.) Szenvedélybetegek nappali ellátása

TEÁOR: 8899 

Államháztartási  szakágazat:  889900  Máshová  nem  sorolható  egyéb  szociális  ellátás
bentlakás nélkül

Szakfeladat: 889912-1: Szenvedélybetegek nappali ellátása

Alaptevékenység ellátásának helye: Gyöngyös, Petőfi út 73.

Engedélyezett férőhelyszám: 12 fő

A szenvedélybetegek nappali ellátása során elsősorban a saját otthonukban élő, tizennyolcadik
életévüket betöltött,  fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő szenvedélybetegek részére
biztosít  lehetőséget  a  napközbeni  tartózkodásra,  társas  kapcsolatokra,  valamint  az  alapvető
higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni
étkeztetését.

j.) Pszichiátriai betegek nappali ellátása

TEÁOR: 8899 

Államháztartási  szakágazat:  889900  Máshová  nem  sorolható  egyéb  szociális  ellátás
bentlakás nélkül

Szakfeladat: 889911-1: Pszichiátriai betegek nappali ellátása

Alaptevékenység ellátásának helye: Gyöngyös, Petőfi út 73.

Engedélyezett férőhelyszám: 12 fő

A pszichiátriai betegek nappali ellátása során elsősorban a saját otthonukban élő, tizennyolcadik
életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek részére
biztosít  lehetőséget  a  napközbeni  tartózkodásra,  társas  kapcsolatokra,  valamint  az  alapvető
higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni
étkeztetését.

k.) Fogyatékossággal élők nappali ellátása (Hétszínvirág Napközi Otthon) 
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TEÁOR: 8810

Államháztartási  szakágazat: 881000  Idősek,  fogyatékosok  szociális  ellátása  bentlakás
nélkül

Szakfeladat: 881013-1: Fogyatékossággal élők nappali ellátása
890431-1: Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében

Alaptevékenység ellátásának helye: 3200 Gyöngyös, Lokodi út 7. 

Engedélyezett férőhelyszám: 40 fő

A harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes, vagy önellátásra nem képes, de
felügyeletre szoruló siket és nagyothalló, vak és gyengénlátó, értelmi fogyatékos, mozgásszervi
fogyatékos,   autista  illetve  halmozottan  fogyatékos  személyek  számára  lehetőséget  biztosít  a
napközbeni  tartózkodásra,  gondozásra,  nevelésre.  A közoktatás  körébe  nem tartozó  szociális
ellátás. 
Lehetőséget  biztosít  az  intézményi  jogviszonyban  álló  személy  részére  a  szociális
foglalkoztatáson belüli munka-rehabilitációs foglalkoztatásban való részvételre.  

l.) Hajléktalanok Nappali ellátása  ( Hajléktalanok Gondozóháza keretén belül)

TEÁOR: 8899

Államháztartási  szakágazat: 889900  Máshová  nem  sorolható  egyéb  szociális  ellátás
bentlakás nélkül

Szakfeladat: 889913-1: Nappali melegedő

Alaptevékenység ellátásának helye: 3200 Gyöngyös Menház út 33.

Engedélyezett férőhelyszám: 15 fő

Hajléktalan személyek számára lehetőséget biztosít a napközbeni tartózkodásra, gondozásra.

10.3. )Szociális ellátás szállásnyújtással

a.) Idősek bentlakásos ápolását, gondozását ellátó közintézmény 

TEÁOR:  8730

Államháztartási szakágazat: 873000 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása

Szakfeladat: 873011-1: Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása
873013-1: Demens betegek bentlakásos ellátása

Alaptevékenység ellátásának helye: Gyöngyös Dózsa György út 20-22.

Engedélyezett férőhely száma: 100 fő, melyből engedélyezett 35 fő demenes ellátott
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Az idősek bentlakásos otthona elsősorban azoknak a nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek (a
továbbiakban:  időskorúak)  ápolását,  gondozását  végzi,  akiknek egészségi  állapota  rendszeres
gyógyintézeti kezelést nem igényel.
Az idősek otthonába az a 18. életévét betöltött személy is felvehető, aki betegsége miatt nem tud
önmagáról gondoskodni.
 Az  idősek  otthonán  belül  külön  „foglalkoztatási  projekt  „keretén  belül  kell  ellátni  azt  a
személyt,  akinél  a  külön  jogszabályban  meghatározott  szerv  a  demencia  körébe  tartozó
középsúlyos vagy súlyos kórképet állapít meg.

b.) Hajléktalanok éjjeli menedékhelye (Hajléktalanok Gondozóháza keretén belül)

TEÁOR: 8790

Államháztartási szakágazat: 879060 Egyéb bentlakásos ellátás

Szakfeladat: 879034-1: Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen

Alaptevékenység ellátásának helye: 3200 Gyöngyös Menház út 33.

Engedélyezett férőhelyszám: 15 fő

Az éjjeli menedékhely az önellátásra és a közösségi együttélés szabályainak betartására képes
hajléktalan személyek éjszakai pihenését, valamint krízishelyzetben éjszakai szállás biztosítását
lehetővé tevő szolgáltatás. 
A  hajléktalanok  számára  biztosítja  az  éjszakai  pihenésre,  a  személyi  tisztálkodásra,  az  étel
melegítésére,  étkezésre,  a  betegek  elkülönítésére  és  a  közösségi  együttlétre  szolgáló
helyiségeket. Az intézményben az ellátottak részére információt nyújt a szociális ellátásokról, az
igénybevétel módjáról.

c.)  Hajléktalanok átmeneti szállása ( Hajléktalanok Gondozóháza keretén belül)

TEÁOR: 8790

Államháztartási szakágazat: 879060 Egyéb bentlakásos ellátás

Szakfeladat: 879033-1: Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson

Alaptevékenység ellátásának helye: Gyöngyös Menház út 33.

Engedélyezett férőhelyszám: 15 fő
A hajléktalan személyek átmeneti szállása azoknak a hajléktalan személyeknek az elhelyezését
biztosítja, akik az életvitelszerű szálláshasználat és a szociális munka segítségével képesek az
önellátásra

10.4.) Gyermekjóléti alapellátás

a). Gyermekjóléti Központ

TEÁOR: 8899
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Államháztartási  szakágazat: 889900  Máshová  nem  sorolható  egyéb  szociális  ellátás
bentlakás nélkül

Szakfeladat:
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás – Készenléti szolgálat
889202 Kórházi szociális munka
889203 Utcai és lakótelepi szociális munka
889204 Kapcsolattartási ügyelet 

Alaptevékenység ellátásának helye: 3200 Gyöngyös, Lokodi u. 7.

A gyermekjóléti  szolgáltatás  olyan,  a  gyermekek érdekeit  védő speciális  személyes  szociális
szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a
gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek
veszélyeztetettségének  megelőzését,  a  kialakult  veszélyeztetettség  megszüntetését,  illetve  a
családjából kiemelt  gyermek visszahelyezését a Gyvt. 39-40. §-ban megfogalmazottak szerint.

b.) Családok Átmeneti Otthona 

TEÁOR: 8790

Államháztartási szakágazat: 879030 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása

Szakfeladat: 879019-1: Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása

Alaptevékenység ellátásának helye: 3200 Gyöngyös, Menház u. 33. 

Engedélyezett férőhelyszám: 25 fő

Az  otthontalanná  vált  szülő  kérelmére  együttes  elhelyezést  biztosít  a  gyermek  és  szülője
számára, ha az elhelyezés hiányában lakhatásuk nem lenne biztosított, és a gyermeket emiatt el
kellene választani szülőjétől. 

c.) Gyermekek Átmeneti Otthona

TEÁOR: 8790

Államháztartási szakágazat: 879020 Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása

Szakfeladat: 879018-1: Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása

Alaptevékenység ellátásának helye: 3200 Gyöngyös,  Menház út 33.

Engedélyezett férőhelyszám: 12 fő

A szülő kérelmére az a családban élő gyermek helyezhető el, aki átmenetileg ellátás és felügyelet
nélkül marad, vagy elhelyezés hiányában ezek nélkül maradna, valamint akinek ellátás a család
életvezetési nehézségei miatt veszélyeztetett.
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Az intézmény indokolt esetben befogadja az ideiglenes hatályú elhelyező határozattal elhelyezett
gyermekeket is.

10.5) Intézményen belüli szociális foglalkoztatás 

TEÁOR: 890400

Államháztartási szakágazat: Esélyegyenlőséget és társadalmi integrációt elősegítő komplex
és speciális közfeladatok, programok támogatása

Szakfeladat: 890431-1  Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében
890432-1  Szociális  foglalkoztatás  fejlesztő  felkészítő  foglalkoztatás
keretében

Alaptevékenység ellátásának helye: 3200 Gyöngyös, Lokodi út 7.

Az intézményi  jogviszonyban  álló  személy  intézményen  belüli  foglalkoztatása  az  intézmény
szakmai programja alapján, az egyéni gondozási, fejlesztési és foglalkoztatási tervben foglaltak
szerint  az  ellátott  meglévő képességeire  építve  korának,  fizikai  és  mentális  állapotának
megfelelően.

10.6.  Egyéb alaptevékenységek 

771100-3: Személygépjármű kölcsönzés
889929-3: Utcai szociális munka
682002: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
856099: Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység

A  személygépjármű  kölcsönzés  kiterjed  az  üzemeltetett  gépjárműveknek  a  Társulás  más
intézményének,  illetve  a  Társulásban  résztvevő  települések  és  költségvetési  szerveik
alapfeladatai ellátásához történő bérbeadására.

11.) A költségvetési szerv működési köre:

11.1.  Gyöngyös  Körzete  Kistérség  Többcélú  Társulását  alkotó  települések  közigazgatási
területére az alábbi intézményegységek ellátási területe terjed ki:

a) törölve
b) törölve
c) törölve
d) Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona
e) Hajléktalanok Gondozóháza
f) törölve
g) törölve
h) Pszichiátriai Közösségi Ellátás
i) Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása
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11.1. Az ellátási terület Heves megyére terjed ki:

a)  Családok Átmeneti  Otthon
b) Gyerekek Átmeneti Otthona

11.1.2. Az ellátási terület Magyarország.

a) Idősek Bentlakásos Otthona

11. 2. Családsegítő szolgálat működési területe:
Gyöngyös,  Adács,  Atkár,  Gyöngyösoroszi,  Mátraszentimre,  Pálosvörösmart,  Visznek,
Vámosgyörk Kisnána, Markaz, Gyöngyöshalász és 4települések közigazgatási területe.

11.3. Gyermekjóléti szolgálat működési területe:
Gyöngyös,  Adács,  Atkár,  Gyöngyösoroszi,  Mátraszentimre,   Szűcsi,  Vámosgyörk,
Visznek, Kisnána, Markaz, Gyöngyöshalász 567települések közigazgatási területe.

11.4. Igazgyöngy Támogató Szolgálat ellátási területe:
Abasár,  Atkár,  Adács,  Domoszló,  Detk,  Gyöngyös,  Gyöngyöshalász,  Gyöngyösoroszi,
Gyöngyöstarján, Halmajugra, Karácsond, Kisnána, Ludas, Markaz, Nagyfüged, Nagyréde,
Pálosvörömart,  Mátraszentimre,  Szűcsi,  Vámosgyörk,  Vécs,  Visonta  és  Visznek
települések közigazgatási területe, 

11.5. I. Alapellátási Központ ellátási területe:
Pszichiátriai  és  szenvedélybetegek  nappali  ellátása  tekintetében  Gyöngyös  Körzete
Kistérség Többcélú Társulás tagönkormányzatainak közigazgatási területe, 

11.6.  Idősek Klubja ellátási területe: 
Az idősek nappali ellátása tekintetében Gyöngyös Város közigazgatási területe, 

11.7. A Naplemente Gondozási Egység ellátási területe: 
A  jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtás  tekintetében  Gyöngyös  Körzete  Kistérség  Többcélú
Társulását alkotó települések közigazgatási területe. 
A házi segítségnyújtás tekintetében Atkár, Gyöngyös, Szűcsi, Vámosgyörk, Gyöngyösoroszi és
Gyöngyöshalász, Kisnána,8 Visznek9, közigazgatási területe.

11.8. Mátraszentimrei Gondozási Központ telephely ellátási területe:
Étkezés, házi segítségnyújtás és idősek nappali ellátása tekintetében Mátraszentimre település
közigazgatási területe

11.9  Szociális  étkeztetés  Gyöngyös,  Kisnána  és  Mátraszentimre  település  közigazgatási
területe10

4 Hatályon kívül helyezte a Társulási Tanács 15/2013. (III. 22.) határozata
5 Hatályon kívül helyezte a Társulási Tanács 15/2013. (III. 22.) határozata 
6 Hatályon kívül helyezte a Társulási Tanács   40/2013. (IX.11.) határozata
7  Hatályon kívül helyezte a Társulási Tanács   40/2013. (IX.11.) határozata
8 Beiktatta a Társulási Tanács 15/2013. (III. 22.) határozata
9 Beiktatta a Társulási Tanács 15/2013. (III. 22.) határozata
10 Beiktatta a Társulási Tanács 15/2013. (III. 22.) határozata
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12.) A költségvetési szerv felügyelete, finanszírozása, gazdálkodása és vagyona

a. A költségvetési szerv irányító, alapító és felügyeleti szerve Gyöngyös Körzete Kistérség
Többcélú Társulás Társulási Tanácsa.

b. A költségvetési szerv Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa
által elfogadott mindenkori költségvetési határozatában jóváhagyott előirányzatok felett
jogosult rendelkezni. 

c. hatályon kívül helyezve.
d. Költségvetési  gazdálkodásával  kapcsolatos  pénzforgalmát  a  Társulás  számlavezető

hitelintézeténél  önálló  fizetési  számlán  köteles  bonyolítani.  Költségvetésen  kívüli
pénzforgalmának lebonyolítására letéti számlát is a Társulás számlavezetőjénél nyithat.

e. A  költségvetési  szerv  működésével  kapcsolatos  pénzügyi,  gazdasági,  szolgáltatási
tevékenységet – mint önállóan működő és gazdálkodó – saját gazdasági szervezete útján
látja el.

f. A  költségvetési  szerv  működésével  kapcsolatos  pénzügyi,  gazdasági,  szolgáltatási
tevékenységet a Társulási Tanács által elfogadott, munkamegosztás és felelősségvállalás
rendjére vonatkozó együttműködési megállapodás alapján a Gyöngyös Körzete Kistérség
Többcélú Társulásának Munkaszervezete látja el.

g. A  költségvetési  szerv  vezetője  felelős  a  feladatok  ellátásához  a  költségvetési  szerv
használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáért, és az a Alapító Okiratban előírt
tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért,  a
költségvetési  szerv  gazdálkodásában  a  szakmai  hatékonyság  és  a  gazdaságosság
követelményeinek  érvényesítéséért,  a  tervezési,  beszámolási,  információszolgáltatási
kötelezettség  teljesítéséért,  annak  teljességéért  és  hitelességéért,  a  gazdálkodási
lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, az költségvetési szerv pénzkezelésért, a
belső ellenőrzés és a FEUVE megszervezéséért és működéséért. 

h. A költségvetési szerv:
- hitelt nem vehet fel;
- kezességet nem vállalhat;
- pénzeszközeiből értékpapírt nem vásárolhat;
- váltót nem bocsáthat ki és nem fogadhat el;
- alapítványt csak a fenntartó hozzájárulásával támogathat;
- gazdasági társaságot nem alapíthat, abban tulajdonosként nem vehet részt.

i. A költségvetési szerv tevékenységét a hatályos jogszabályok és a Szervezeti és Működési
Szabályzata alapján folytatja. 

j. Gazdálkodását  az államháztartásról  szóló, 2011. évi CXCV.  törvény,  valamint  annak
végrehajtására kiadott rendeletek és a Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása
költségvetésében foglalt előírásoknak megfelelően köteles megszervezni.

k. hatályon kívül helyezve.

13.) A költségvetési szerv kiegészítő, kisegítő és vállalkozási tevékenysége

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
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14.) A  költségvetési  szerv  vezetőjének  kinevezési,  választási  rendje,  a  munkavállalókra
vonatkozó foglalkoztatási szabályok:

A költségvetési szerv vezetője az igazgató, akit  Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú
Társulása Társulási Tanácsa nevez ki és ment fel. A kinevezés pályázat útján történik, 5
évre  szól.   Az  egyéb  munkáltatói  jogokat  a  Társulási  Tanács  Elnöke  gyakorolja.
Besorolása tekintetében önálló munkakörben kinevezett,  magasabb vezető beosztásúnak
minősül a költségvetési szerv vezetője.
A költségvetési szerv magasabb vezetőjére, megbízott vezetőire, valamint munkavállalóira
a  közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXXIII.  törvény  és  azok  szakágazati
végrehajtási rendeleteinek rendelkezési az irányadók.

15.) A  feladatellátást  szolgáló  vagyon  és  a   vagyon   feletti rendelkezési jog

A Gyöngyös 

Visonta u. 2. Sz alatti 3506 Hrsz-ú 231 m2 területű
Jókai u. 23. sz. alatti 4458 Hrsz-ú 126 m2 területű
Menház u. 33 sz. alatti 5635 Hrsz-ú 1327,75 m2 területű
Dózsa György út 20-22 alatti 1213/4 Hrsz-ú 1600 m2 területű
Petőfi út 73. sz. alatti 1002 Hrsz-ú 167 m2 területű
Lokodi J. út 7.sz. alatti 3548 Hrsz-ú 350 m2 területű

felépítményes  korlátozottan  forgalomképes  ingatlan,  és  a  leltár  szerint  nyilvántartott  tárgyi
eszközállomány, valamint a GEZ-140 forgalmi rendszámú, Nissan Vanette Cargo 2.3 D típusú
(alvázszáma: VSKDEVC23U0011483, motorszáma: LD23CSU167790) gépjármű (ingóvagyon)
Gyöngyös Város Önkormányzatának tulajdona.
A  vagyon  feletti  rendelkezési  jogot  a  hatályos  jogszabályok  alapján  az  Önkormányzat
gyakorolja. Az ingatlanok használati joga a Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulását
illeti meg a Gyöngyös Város Önkormányzatával kötött megállapodás alapján. Az költségvetési
szerv számára Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása biztosítja a vagyon használatát. 
Az önkormányzati tulajdonban és az költségvetési szerv használatában lévő vagyonnal történő
gazdálkodás  rendjét,  szabályait  a  Városi  Önkormányzat  vagyonáról  való  rendelkezési  jog
gyakorlásának  szabályairól  szóló,  többször  módosított  19/1994.  (IX.  29.)  KT.  rendelete
tartalmazza.

16.)  törölve

17.) Az  költségvetési szerv belső felépítését, működésének rendjét Szervezeti és Működési
Szabályzatában rögzíti.

18.) Záró rendelkezés
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Jelen okirat 2005. április 1. napján lép hatályba. 

Az okirat nem selejtezhető a költségvetési szerv alapdokumentumának részét képezi. 

Gyöngyös, 2005. március 31.

  Hiesz György sk.
     Társulási Tanács elnöke

Záradék:  Az  Alapító  Okirat  módosítását  Gyöngyös  Körzete  Kistérség  Többcélú  Társulása
Társulási Tanácsának 85/2010. (XII. 08.) határozata hagyta jóvá. A módosítások hatályba lépése
2011. január 1. 

Gyöngyös, 2010. december 8.
……………………..

Faragó László s.k.
Társulás Elnöke

Záradék:  Az  Alapító  Okirat  módosítását  Gyöngyös  Körzete  Kistérség  Többcélú  Társulása
Társulási Tanácsának 30/2011. (V. 25.) határozata hagyta jóvá. A módosítások hatályba lépése
2011. június 1.

Gyöngyös, 2011. május 26.

Faragó László s.k.
Gyöngyös Körzete Kistérség

Többcélú Társulásának
Elnöke

Záradék:  Az  Alapító  Okirat  módosítását  Gyöngyös  Körzete  Kistérség  Többcélú  Társulása
Társulási Tanácsának 96/2011. (XI. 28.) határozata hagyta jóvá. A módosítások hatályba lépése
2012. január 1.

Gyöngyös, 2011. november 28.

Faragó László s.k.
Gyöngyös Körzete Kistérség

Többcélú Társulásának
elnöke

Záradék:  Az  Alapító  Okirat  módosítását  Gyöngyös  Körzete  Kistérség  Többcélú  Társulása
Társulási Tanácsának 12/2012. (II. 27.) határozata hagyta jóvá. A módosítások hatályba lépése
2012. április 1.
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Gyöngyös, 2012. február 27.

Faragó László s.k.
Gyöngyös Körzete Kistérség

Többcélú Társulásának
Elnöke

Záradék:  Az  Alapító  Okirat  módosítását  Gyöngyös  Körzete  Kistérség  Többcélú  Társulása
Társulási Tanácsának 134/2012. (X. 30.) határozata hagyta jóvá. A módosítások hatályba lépése
2013. január 1.

Gyöngyös, 2012. november 5.

Faragó László s.k.
Gyöngyös Körzete Kistérség

Többcélú Társulásának
elnöke

Záradék:  Az  Alapító  Okirat  módosítását  Gyöngyös  Körzete  Kistérség  Többcélú  Társulása
Társulási Tanácsának 146/2012. (XI. 30.) határozata hagyta jóvá. A módosítások hatályba lépése
2013. január 1.

Gyöngyös, 2012. november 30.

Faragó László s.k.
Gyöngyös Körzete Kistérség

Többcélú Társulásának
elnöke

Záradék:  Az  Alapító  Okirat  módosítását  Gyöngyös  Körzete  Kistérség  Többcélú  Társulása
Társulási Tanácsának 15/2013. (III. 22.) határozata hagyta jóvá. A módosítások hatályba lépése
2013. május 1.

Gyöngyös, 2013. március 22.

………………………………………..
Faragó László s.k.

Társulás elnöke
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Záradék:  Az  Alapító  Okirat  módosítását  Gyöngyös  Körzete  Kistérség  Többcélú  Társulása
Társulási Tanácsának 40/2013. (IX.11.) határozata hagyta jóvá. A módosítások hatályba lépése
2013. október 1.

Gyöngyös, 2013. szeptember 11.

………………………………………..
Faragó László  s.k.

Társulás elnöke
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