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HHOOSSSSZZÚÚPPÁÁLL YYII   MM II KK RROOTTÉÉRRSSÉÉGG  
CCSSAALL ÁÁDDSSEEGGÍÍ TTŐŐ  ÉÉSS  GGYYEERRMM EEKK JJÓÓLL ÉÉTTII   SSZZOOLL GGÁÁLL AATT  

  
AALL AAPPÍÍ TTÓÓ  OOKK II RRAATTAA  

 
Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, Sáránd Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete és Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 41. §. (1) bekezdése, valamint a helyi 
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8. §-
ában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Derecske – Létavértes Többcélú Kistérségi 
Társulási megállapodásban foglaltakra tekintettel, a többcélú kistérségi társuláson belül 
mikrotérségi társulás keretében a szociális alapszolgáltatási feladat (családsegítés), valamint a 
gyermekjóléti szolgáltatás feladatainak közös ellátásáról a mikrotérségben intézményfenntartó 
társulás útján gondoskodik. 
 
1./ A költségvetési szerv neve: Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat  
 

2./ Székhelye: 4274. Hosszúpályi, Petőfi köz 7. 
     Területi irodája: 4272. Sáránd, Nagy u. 51.  
                                    4275. Monostorpályi, Debreceni u. 1. 
 
3./ Működési területe: Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának,  

           Sáránd Község Önkormányzatának és  
           Monostorpályi Község Önkormányzatának közigazgatási területe.                                                              

 
4./ Alapításának éve: 1997. 
 
5./ Jogszabályban meghatározott közfeladata: A szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 64.§-a (családsegítés), továbbá a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: 
Gyvt.) 38-40.§-ában foglalt gyermekjóléti szolgáltatás feladatainak ellátása, a Gyvt. 41.§-a 
szerinti alternatív napközbeni ellátás. 
 
6./ Szakágazati besorolása: 
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás 
 
7./ Alaptevékenysége: 
889108 Gyermekek egyéb napközbeni ellátása 
889924 Családsegítés 

 
      8./ 

Kiegészítő tevékenysége: - 
Kisegítő tevékenysége: - 
Vállalkozási tevékenysége: a szerv vállalkozási tevékenységet nem végez. 
 
9./ Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő költségvetési szerv 
A szerv pénzügyi-gazdálkodási feladatait: a Hosszúpályi Polgármesteri Hivatal látja el. 
A szerv gazdálkodása: Önállóan működő költségvetési szerv. 
A költségvetési szerv a részére jóváhagyott, ill. módosított személyi juttatások és létszám   
előirányzataival – a jogszabályi előírások figyelembe vételével – önállóan gazdálkodik. 



 2

Az intézmény operatív pénzgazdálkodását a Hosszúpályi Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatalának gazdasági csoportja végzi. Elkészítik a negyedéves, féléves és éves pénzügyi 
beszámolót. Az intézmény vezetője és a gazdálkodási csoport vezetője közösen készítik el az 
intézmény éves költségvetését.  
 
10./ Vezetőjének kinevezési, választási rendje:  
Az intézményvezetőt (magasabb vezetőt) a Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő - testülete nyilvános pályázat útján, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő 
végrehajtásáról rendelkező 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 4. §. alapján öt év határozott 
időre nevezi. 
 
11./ Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a 
jogviszonya lehet munkaviszony, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi 
XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó. 
 
12./ Alapító neve és címe:  
Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata, 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6. 
 
13./ Fenntartó neve és címe: 
Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata, 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6. 
Sáránd Községi Önkormányzat, 4272 Sáránd, Nagy u. 44. 
Monostorpályi Község Önkormányzata, 4275. Monostorpályi, Bajcsy Zs. u. 1. 
 
14./ Irányító szerv neve és székhelye: Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete (társulás gesztora) 
Székhelye: 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6. 
 
15./ A feladatellátást szolgáló vagyon:  
Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő 837. helyrajzi számú ingatlan a 
Petőfi köz 7. szám alatt. A feladat ellátásához szükséges vagyontárgyakat, a szakmai működés 
tárgyi és technikai eszközeinek beszerzését, fejlesztését és állapot megóvásának költségeit az 
önkormányzat biztosítja. 
A Sáránd, Nagy u. 51. szám alatti ingatlan, a Sáránd Község Önkormányzatának tulajdona.  
A Monostorpályi, Debreceni u. 1. szám alatti ingatlan, a Monostorpályi Község 
Önkormányzatának tulajdona.   
 
16./ A vagyon feletti rendelkezés joga: A vagyon felett a fenntartó rendelkezik. A tárgyi-
technikai eszközök, felszerelések nyilvántartását, leltározását, selejtezését az illetékes 
Polgármesteri Hivatal költségvetési csoportja végzi. Az állagmegóvásról az intézményvezető 
gondoskodik. 
 
17./ A feladat ellátásához szükséges eszközök beszerzése: 
A feladat ellátásához szükséges vagyontárgyakat, a szakmai működés tárgyi és technikai 
eszközeinek beszerzésének feltételeit, fejlesztését és állapot megóvásának költségeit a gesztor 
önkormányzat az intézmény költségvetésében biztosítja a társult települések arányos 
tehervállalása mellett. A beszerzésre kerülő tárgyi eszközök felhasználásáról az intézmény 
nyilvántartást vezet. A társulás előtt már meglévő eszközök, vagyontárgyak az adott település 
vagyontárgyai, eszközei maradnak. 
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Záradék 
 

A Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratát a 
Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő - testülete a 123/2010.(XII.02.)  
számú Képviselő-testületi határozattal 2011. január 01. napi hatállyal kezdődően jóváhagyta.  
 
Hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat alapító okirata, amit a Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 121/2009.(X.29.)  számú határozatával hagyott jóvá. 
 
 
Hosszúpályi, 2010. december 03. 
         
 
                                                                                               ................................................. 
            irányító szerv vezetőjének 
                          aláírása 
 
 
 
                                                               

Záradék 
 

A Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratát Sáránd 
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 125/2010.(XII.01.) számú határozatával 
2011. január 01. napi hatállyal kezdődően jóváhagyta. 
 
Hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat alapító okirata, amit a Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 81/2009.(X.29.)  KT. számú határozatával hagyott jóvá. 
 
Sáránd, 2010. december 03. 
         
                                                                                             ...................................................... 
          Sáránd Község Önkormányzat 
         polgármestere 

 
 

Záradék 
 

A Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratát 
Monostorpályi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 75/2010.(XII.01.)  számú 
határozatával 2011. január 01. napi hatállyal kezdődően jóváhagyta. 
 
 
Monostorpályi, 2010. december 03. 
         
                                                                                             ...................................................... 
        Monostorpályi Község Önkormányzat 
         polgármestere 


