F.M. Közgyőlése 314/2009. (XI.19.) K.h.sz. határozata

a Fejér Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye alapító okiratának
módosításáról

Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a Fejér Megyei Önkormányzat Integrált
Szociális Intézménye alapító okiratának módosításával kapcsolatos elıterjesztést és
az abban foglaltakkal egyetért.

1. A Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Fejér Megyei Önkormányzat
Integrált Szociális Intézménye 73/2009. (II.26) K.h.sz. közgyőlési határozatával
elfogadott alapító okiratát alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

Törlésre kerül az intézmény 8000 Székesfehérvár, Erzsébet u. 28. szám alatti
telephelye.

Törlésre kerülnek a 2009. december 31-ig alkalmazandó szakfeladatszámok.

A 2010. január 1-tıl alkalmazandó szakfeladatszámok felsorolása pontosításra
és kiegészítésre kerül az alábbiak szerint:

Az intézmény alaptevékenységébe tartozó feladatok:

870000

Bentlakásos

szociális

ellátások

intézményeinek,

programjainak komplex támogatása
871000

Bentlakásos, nem kórházi ellátás, ápolás

872000

Pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos szociális
ellátásának komplex támogatása

872001

Pszichiátriai betegek tartós ellátása

872003

Pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása

873000

Idısek,

fogyatékossággal

élık

bentlakásos

ellátásának komplex támogatása
873011

Idıskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása

szociális

873013

Demens betegek bentlakásos ellátása

873021

Fogyatékossággal élık tartós bentlakásos ellátása

873022

Fogyatékossággal élık ápoló-gondozó célú lakóotthoni
ellátása

873023

Fogyatékossággal élık rehabilitációs célú lakóotthoni
ellátása

873024

Fogyatékossággal

élık

rehabilitációs

bentlakásos

szociális ellátása
873029

Bentlakásos ellátáshoz kötıdı utógondozás

890431

Szociális foglalkoztatás munkarehabilitáció keretében

890432

Szociális foglalkoztatás fejlesztı-felkészítı foglalkoztatás
keretében

Kiegészítı jellegő tevékenység:

855935

Szakmai továbbképzések

Kisegítı jellegő tevékenységek:

471100

Élelmiszer jellegő bolti vegyes kiskereskedelem
tevékenység arányának felsı határa a kiadásokban:
0,0005%

559099

Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás
tevékenység arányának felsı határa a kiadásokban:
0,0001 %-a

682002

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
tevékenység arányának felsı határa a kiadásokban:
0,00002%-a

Vállalkozási tevékenységbe tartozó feladatok:

682002

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
tevékenység arányának

felsı határa a

kiadásokban

0,00007%-a

A fenti módosítással összefüggésben az alapító okirat 15. pontja az alábbiak szerint
módosul:

Az intézmény vállalkozási

Az intézmény vállalkozási és kisegítı tevékenységet

és kisegítı tevékenysége:

folytat. A kisegítı és vállalkozási tevékenységei
arányainak felsı határa az intézmény kiadásaiban az
egyes szakfeladatszámok alatt került megjelölésre.

2. A közgyőlés felkéri elnökét, hogy – az intézményvezetı bevonásával –
gondoskodjék az alapító okirat módosult rendelkezéseinek az intézmény SZMSZében történı átvezetésérıl.

Felelıs:

Dr. Balogh Ibolya
a közgyőlés elnöke

Határidı: a közgyőlés ülését követı 30 nap

3. A közgyőlés felkéri a fıjegyzıt, hogy a módosítást is tartalmazó, egységes
szerkezető alapító okirat elkészítésérıl gondoskodjon, ezt követıen pedig
intézkedjen az egységes szerkezető alapító okiratnak a Magyar Államkincstár
Közép-dunántúli Regionális Igazgatóságához történı benyújtásáról.

Felelıs:

Dr. Varjú Mihály
fıjegyzı

Határidı: 2009. november 27.

Székesfehérvár, 2009. november 24.

Dr. Balogh Ibolya s.k.
a közgyőlés elnöke

Dr. Varjú Mihály s.k.
fıjegyzı

