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Segesd Község Önkormányzata 

Polgármesterétől 

7562 Segesd, Szabadság tér 1. 

Tel.: 82/733-402 

E-mail: segesd@latsat.hu 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

a képviselő-testület 2016. szeptember 16.-i ülésére 

 

 

Tárgy: Az RSZSZK segesdi intézményegységében működő családi napközi nevének 

módosítása. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az országgyűlés 2015. december 15.-én elfogadta a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997 évi XXXI. törvény módosítását. Ennek értelmében a gyermekek 

napközbeni ellátása 2017. január 1-jétől kizárólag az egyes szociális, gyermekvédelmi, 

családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2015. évi 

CCXXIII. törvénnyel megállapított VI/C. fejezet szerinti bölcsőde, mini bölcsőde, 

munkahelyi bölcsőde, családi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet és alternatív 

napközbeni ellátás keretében biztosítható.  

 

Ha a családi napközi és házi gyermekfelügyelet fenntartója 2016. augusztus 31-ig nem 

kérelmezi a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítását, a 2017. január 1-jétől 

hatályos rendelkezéseknek megfelelő ellátási forma bejegyzése érdekében, a működést 

engedélyező szerv 2016. november 30-áig hivatalból a kizárólag bölcsődés korú gyermekeket 

ellátó családi napközit családi bölcsődévé alakítva jegyzi be.A központi finanszírozás 

szempontjából a mini bölcsőde ellátás kedvezőbb, mint a családi bölcsőde.  

 

A mini bölcsőde, olyan bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, amely a gyermekek napközbeni 

ellátása keretében, a Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja szerint, 

jogszabályban meghatározott szakirányú végzettséggel rendelkező személy által akár több, a 

43. § szerinti bölcsődei intézményhez képest kisebb létszámú csoportban, valamint 

egyszerűbb személyi, tárgyi és működtetési feltételek mellett nyújt szakszerű gondozást és 

nevelést.  

 

A Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ Segesdi intézményegységében olyan családi 

napközi működik, amely megfelel a mini bölcsőde jogszabályban előírt feltételeinek, ezért 

célszerű, hogy a gyermekek napközbeni ellátását 2017. január 1-től mini bölcsődeként 

végezze. 

 

A fentiek alapjánkérelmezni kell a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítását. 

A személyi és tárgyi feltételek megfelelnek az új előírásoknak. A módosítás iránti kérelem 

benyújtásához szükséges a Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratának és a 

Szervezeti és Működési Szabályzatának a módosítása is. 

 

A Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsa a Rinyamenti 

Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát és a Szervezeti és Működési Szabályzatát, 

valamint a  társulási megállapodás  módosítását elfogadta.  
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A dokumentumokat a társulásban résztvevő valamennyi önkormányzatnak el kell fogadni. 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot fogadja el.     

 

Határozati javaslat: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2016. (IX. 16.) 

önkormányzati határozata a családi napközi nevének módosításáról. 

 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 

Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsa a 

Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ Segesdi Intézményegységében működő 

„családi napközi” helyett 2017. január 1-től „mini bölcsődét” működtet.  

 

2./ A Képviselő-testületa Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központalapító okiratának 

módosító okiratát és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát2017. január 1-i 

hatállyal az előterjesztés 1. és 2. melléklete szerint elfogadja. 

 

3./ A Képviselő-testületfelkéri Nagyatád Város Jegyzőjét, hogy az elfogadott módosító 

okiratot és alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés érdekében 

küldje meg a Magyar Államkincstárnak. 

 

4./ A Képviselő-testületa Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ Szervezeti és 

Működési Szabályzatának 2017. január 1-től hatályos az alábbi módosításával egyetért: 

 

4.1. A II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS2. Szervezeti és működési egységei, telephelyei, 5. 

Segesdi intézményegység, a.) pont „családi napközi” helyébe a következő lép: 

 

5. Segesdi intézményegység: 

Segesd, Teleki utca 2. 

 

a.)  Mini Bölcsőde (7 férőhely) 

 Ellátási terület: Beleg Bolhás Ötvöskónyi, 

 Kaszó, Somogyszob, Segesd 

 

 

4.2. A II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS 4. Az intézmény felügyeleti szerve b.) pontja az 

alábbiak szerint módosul:   

  

b.) A törvényességi felügyeletet a Somogy Megyei 

Kormányhivatal látja el. 

  

 

4.3. A II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS 8.Az intézmény alaptevékenységének jellege, a.) 

ellátandó alaptevékenység az alábbiak szerint módosul: 

 

ellátandó alaptevékenység:  

 045150   Egyéb szárazföldi személyszállítás  

 101222   Támogató Szolgáltatás fogyatékos személyek részére 

101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása 

 102023   Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 

102024  Demens betegek tartós bentlakásos ellátása 
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 104030    Gyermekek napközbeni ellátása 

 104031    Gyermekek bölcsődei ellátása 

104035  gyermek étkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali 

 intézményében 

 104036 munkahelyi étkeztetés bölcsődében 

 104042   Család és Gyermekjóléti Szolgáltatások  

 104043   Család és Gyermekjóléti Központ 

 107051   Szociális étkeztetés 

 107052   Házi segítségnyújtás 

107053  Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

102031 Idősek nappali ellátása 

 

4.4. A III. AZ INTÉZMÉNY FELADATAI 1. Alapszolgáltatási feladatok, 1.1. Bölcsőde 

pontja az alábbiak szerint változik: 

 

1.1. Bölcsőde, MiniBölcsőde: 

 Feladata:A bölcsőde és a mini bölcsőde a családban nevelkedő 0 – 3 éves 

kor  közötti gyermekek napközbeni ellátását,szakszerű gondozását és 

nevelését  végző intézmény. 

 A bölcsőde, mini bölcsőde végezheti sérült kisgyermekek korai habilitációs 

és rehabilitációs célú gondozását a kisgyermek 6 éves koráig. 

 

 

4.5. A V. AZ INTÉZMÉNY NEM VEZETŐ BEOSZTÁSÚ DOLGOZÓI, 18.  Bölcsődei, 

mini bölcsődei gondozónő pontja az alábbiak szerint változik: 

 

 18.  Bölcsődei, mini bölcsődei gondozónő 

 

A szakmai alapelveknek megfelelő gondozási és nevelési módszerek 

alkalmazása.Figyelemmel kíséri a gyermekek testi és szellemi 

fejlődését.Naponta tájékoztatja, és ha szükséges tanáccsal látja el a 

szülőket. Munkáját anapirend, házirend és a vonatkozó jogszabályok 

keretei között a „saját gyermek saját gondozó” rendszer szerint látja el. 

 

Feladatait részletes munkaköri leírás tartalmazza.  

Helyettesítését a csoportban dolgozó gondozónő látja el. 

 

 

4.6.  A VII. A VEZETÉST SEGÍTŐ TANÁCSADÓ SZERVEK6. Közalkalmazotti Tanács 

pontja törlésre kerül. 

 

1. Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Rinyamenti Kistérség Többcélú 

Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodását 2017. január 1-től az alábbiak szerint 

módosítja. 

 

A III. A társulás feladat- és hatáskör ellátása fejezet 1. B.) Szociális ellátás, valamint 

család-és gyermekvédelmi feladatainak ellátása B) feladat ellátás szervezeti keretei: 2. 

„Családi napközi” pontja az alábbiak szerint módosul: 
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2.) Mini bölcsőde  

 

Gyermekek napközbeni ellátásának biztosítása mini bölcsőde keretében Beleg, 

Bolhás, Kaszó Ötvöskónyi, Segesd, Somogyszob településekre kiterjedő ellátási 

területtel, a Segesdi intézményegységben. 

 

 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

  

 

Segesd, 2016. szeptember 8. 

 

 

        Péntek László 

        polgármester 
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1. melléklet 

Okirat száma: RKTÖT/5-3/2016.  

Módosító okirat 

A Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ által 2016. január 1. napján kiadott, RKTÖT/9-

2/2015. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a 

alapján a következők szerint módosítom: 

1. Az alapító okirat 4.1. „A költségvetési szerv közfeladata” pontja helyébe a következő szöveg 

lép: 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény alapján: 

4.1.1. Étkeztetés 57. § (1) bekezdés c. pont és a 62. §  

4.1.2. Házi segítségnyújtás 57. § (1) bekezdés d. pontja és a 63. § 

4.1.3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 57. § (1) bekezdés f. pontja és a 65.§ 

4.1.4. Család és Gyermekjóléti Központ 64. § 

4.1.5. Közösségi ellátások 65/A.§ (1)(2) bekezdés 

4.1.6.Támogató Szolgálat 65/C.§ (1) (3)bekezdés 

4.1.7. Idősek klubja 65/ F.§ (1) bekezdés a. pont 

4.1.8. Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása

 67.§ (1) bekezdés 

4.1.9. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi  XXXI. 

törvény    

            40- 43. § alapján: 

                       Család –és Gyermekjóléti Központ 40/A. § (1) (2) bekezdés 

                       Család –és Gyermekjóléti Szolgálat 40. § (1)(2) bekezdés 

                       Gyermekek napközbeni ellátása  

                         - Bölcsőde 43. § (1)-(5) bekezdés 

                         - Mini bölcsőde 43/A. §  

2. Az alapító okirat 4.4. pontja „ A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati 

funkció szerinti megjelölése” helyébe a következő rendelkezés lép: 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 

funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás 

2 101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása 

3 101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére 

4 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 

5 102024 Demens betegek bentlakásos ellátása 

6 102031 Idősek nappali ellátása 

7 104030 Gyermekek napközbeni ellátása 

8 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása 

9 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében  

10 104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsödében 
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11 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások 

12 104043 Család és gyermekjóléti központ 

13 107051 Szociális étkeztetés 

14 107052 Házi segítségnyújtás 

15 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

 

3.  Az alapító okirat 4.5. pontja  „A költségvetési szerv illetékessége, működési területe”                 

5. bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

Mini bölcsőde esetében: Beleg, Bolhás, Kaszó, Ötvöskónyi, Segesd, Somogyszob települések 

közigazgatási területe. 

 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzésnapjától kell 

alkalmazni. 

 

Kelt: Nagyatád, 2016. augusztus 25. 

P.H. 

Ormai István  

Társulási Tanácsának elnöke  
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2. melléklet 

Okirat száma: RKTÖT/5-4/2016.  

 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

ARinyamenti Szociális Szolgáltató Központalapító okiratát a következők szerint adom 

ki: 

1. A költségvetési szerv 

megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése:Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ 

1.1.2. rövidített neve: RSZSZK 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 7500 Nagyatád, Széchenyi tér 3-4. 

1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Bölcsőde Intézményegység 7500 Nagyatád, Árpád u. 18. 

2 Nagyatádi Intézményegység 7500 Nagyatád, Széchenyi tér 3-4. 

3  „Naplemente” Idősek Otthona 7500 Nagyatád, Széchenyi tér 3. 

4 Bodvicai Idősek Klubja 7500 Nagyatád, Rákóczi u. 43. 

5  „Ezüstkor” Idősek Klubja 7500 Nagyatád, Széchenyi tér 4. 

6 Nagyatádi Család -és Gyermekjóléti Központ  7500 Nagyatád, Széchenyi tér 4. 

7 Lábodi Intézményegység 7551 Lábod, Kossuth u. 43. 

8 Lábodi Család -és Gyermekjóléti Szolgálat 7551 Lábod, Kossuth u. 43. 

9 Segesdi Intézményegység 7562 Segesd, Teleki u. 2. 

10 
Segesdi  és Somogyszobi Család -és 

Gyermekjóléti Szolgálat 

7562 Segesd, Teleki u. 2. 

11 Somogyszobi Telephely 7563 Somogyszob, Kossuth u. 29. 
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2. A költségvetési szerv 

alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma:2007. 01.01. 

2.2. A költségvetési szerv alapításáról rendelkező jogszabály: 

A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. tv. 

4. § (1) bekezdése alapján: a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § (4) 

és a 43. § (1) bekezdése, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 

III. tv. 86. §, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. tv. 39-43. §,  az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88. § (3) 

bekezdésében meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelően. 

 

2.3. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.3.1. megnevezése: Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása 

2.3.2. székhelye: 7500 Nagyatád, Baross G. u. 9. 

 

2.4. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 
Nagyatád Város Önkormányzata Árpád utcai 

Bölcsőde 

7500 Nagyatád, Árpád u. 18. 

2 
Nagyatád Város Önkormányzata Szociális 

Szolgáltató Központ 

7500 Nagyatád, Széchenyi tér 4. 

 

3 
Lábod Községi Önkormányzat Családsegítő 

és Gyermekjóléti Szolgálat 

7551 Lábod, Kossuth u. 57. 

 

4 
Lábod Községi Önkormányzat Gondozási 

Központja 

7551 Lábod, Kossuth u. 43. 

5 
Segesd Község Önkormányzat 

Alapszolgáltatási Központja 

7562 Segesd, Vörösmarty u. 31. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása 

3.1.2. székhelye: 7500 Nagyatád, Baross G. u. 9. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása 

3.2.2. székhelye: 7500 Nagyatád, Baross G. u. 9. 
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4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény alapján: 

4.1.1. Étkeztetés 57. § (1) bekezdés c. pont és a 62. §  

4.1.2. Házi segítségnyújtás 57. § (1) bekezdés d. pontja és a 63. § 

4.1.3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 57. § (1) bekezdés f. pontja és a 65.§ 

4.1.4. Család és Gyermekjóléti Központ 64. § 

4.1.5. Közösségi ellátások 65/A.§ (1)(2) bekezdés 

4.1.6.Támogató Szolgálat 65/C.§ (1) (3)bekezdés 

4.1.7. Idősek klubja 65/ F.§ (1) bekezdés a. pont 

4.1.8. Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása

 67.§ (1) bekezdés 

4.1.9. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi  XXXI. 

törvény    

            40- 43. § alapján: 

                       Család –és Gyermekjóléti Központ 40/A. § (1) (2) bekezdés 

                       Család –és Gyermekjóléti Szolgálat 40. § (1)(2) bekezdés 

                       Gyermekek napközbeni ellátása  

                   - Bölcsőde 43. § (1)-(5) bekezdés 

                         - Mini bölcsőde 43.A §  

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 889900 Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

Ellátja a kistérség 18 településének a jogszabályban meghatározott szociális, gyermekjóléti 

alapszolgáltatási, valamint szociális szakellátási (idősek otthona) feladatait. 

 

a. Biztosítja a kistérség 18 településének ellátási területén a gyermekek napközbeni 

ellátását (bölcsőde, családi napközi),  

b. Biztosítja az otthonukban élő időskorúak nappali klubszerű foglalkoztatását. 

c. Teljes intézményi ellátást biztosít azon idős személyek számára, akik önmaguk 

létfenntartását megoldani nem tudják. 

d. Biztosítja az arra rászorulók otthonukban történő gondozását, napi egyszeri 

étkeztetését. 

e. A pszichiátriai betegek részére lakókörnyezetben történő komplex segítségnyújtás, a 

társadalmi integráció segítése. 

f. Fogyatékos jellegének megfelelően az alapvető szükségletek kielégítésének segítése, 

jelnyelvi tolmács szolgáltatás segítése. 

g. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítja a kistérség 18 településén 

gondozási időn kívül és hétvégeken a krízishelyzetek elhárítását. 

h. Családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés és káros 

szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás nyújtása. 

i. Család –és Gyermekjóléti Szolgálat keretében biztosítja az életvezetési problémákkal, 

szociális gondokkal küzdő családok, illetve személyek számára a helyzetnek 

megfelelő folyamatos segítséget, a természetbeni, anyagi és személyes támogatások 

közvetítését. 

j. Közreműködik az ellátottak életvitelét hátrányosan befolyásoló okok feltárásában, 

illetve megszüntetésében, a mentális problémák megoldásában. 
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k. A Család –és Gyermekjóléti Szolgálat keretében figyelemmel kíséri az ellátási 

területen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét, ennek érdekében 

együttműködik a megelőzésben érintett valamennyi szervvel, a megismert problémák 

megoldására gondozási-nevelési tervet készít. 

l. A Család –és Gyermekjóléti Központ a gyermek családban nevelkedésének 

elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek 

igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális 

szolgáltatásokat, programokat nyújt. 

m. A Család –és Gyermekjóléti Központ a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe 

tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló 

tevékenységet lát el. 

n. A szociális biztonság megteremtéséhez kapcsolódó ellátásokat és szolgáltatásokat 

igénylőket tájékoztatják az ellátások hozzáférhetőségéről, és az igénybevételekre 

vonatkozó szabályokról. 

o. A kapcsolat ügyelet a szülők házasságának válsága nyomán, az alapvető gyermeki 

jogok érvényesítése érdekében mediátori segítséget, semleges helyet, természetes 

környezetet biztosít a vérszerinti szülővel, nagyszülővel való rendszeres találkozásra. 

(Csak Nagyatádon.) 

p. Ellátja Nagyatádon a Rozsnyói utcai Óvodából a Napsugár Óvoda (7500 Nagyatád, 

Alkotmány u. 15), valamint a Százszorszép Óvoda (7500 Nagyatád, Rákóczi u. 41.), 

továbbá a Gyöngyvirág Óvoda, a Hétpettyes Óvoda (7500 Nagyatád, Honvéd u. 76.) 

óvodai nevelésében, valamint a foglalkoztatott dolgozók napi étkeztetésének 

biztosításához az ételszállítást. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 

funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás 

2 101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása 

3 101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére 

4 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 

5 102024 Demens betegek bentlakásos ellátása 

6 102031 Idősek nappali ellátása 

7 104030 Gyermekek napközbeni ellátása 

8 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása 

9 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében  

10 104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsödében 

11 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások 

12 104043 Család és gyermekjóléti központ 

13 107051 Szociális étkeztetés 

14 107052 Házi segítségnyújtás 

15 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 

Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása, Idősek nappali ellátása, Bölcsődei 

ellátás,Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, Támogató szolgáltatás, Közösségi 

szolgáltatások (kivéve alacsonyküszöbű szenvedélybetegek) esetében: 

Bakháza, Bele, Bolhás, Görgeteg, Háromfa, Kaszó, Kisbajom, Kutas, Lábod, Nagyatád, 
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Nagykorpád, Ötvöskónyi, Rinyabesenyő, Rinyaszentkirály, Segesd, Somogyszob, 

Szabás, Tarany települések közigazgatási területe. 

Szociális étkeztetés, Házi segítségnyújtás esetében: Bolhás, Görgeteg, Háromfa, Kaszó, 

Kisbajom, Lábod, Nagyatád, Nagykorpád, Ötvöskónyi,Rinyabesenyő, Rinyaszentkirály, 

Segesd, Somogyszob, Szabás települések közigazgatási területe. 

Család –és Gyermekjóléti Központ esetében: Nagyatád, szolgáltatások kiterjednek a 

járást alkotó települések lakosságára. 

Család –és Gyermekjóléti Szolgálat esetében: Lábod, Segesd, Somogyszob, a 

feladatokat a közös hivatalhoz tartozó valamennyi településen biztosítja. 

Mini bölcsőde esetében: Beleg, Bolhás, Kaszó, Ötvöskónyi, Segesd, Somogyszob 

települések közigazgatási területe. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

A költségvetési szerv felsőfokú végzettségű magasabb vezetői besorolású vezetőjét a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. §-a szerint, pályázat 

útján a Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsa 

nevezi ki 5 éves időtartamra. 

A pályázati eljárás előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat a Társulási 

Tanács elnöke látja el. 

 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 

2 
egyéb foglalkoztatásra irányuló 

jogviszony 

a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. 

3 megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 

alkalmazni, ezzel egyidejűleg a Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ 2016. február 25. 

napján kelt, RKTÖT/5-2/2016. okiratszámú alapító okiratát visszavonom. 

 

Kelt: Nagyatád, 2016. augusztus 25. 

P.H. 

 

 

Ormai István  

Társulási Tanács elnöke  


