
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT LESENCEISTVÁND 

8319 Lesenceistvánd, Kossuth út 145.
Tel./fax: 87/436-151

e-mail: lesenceistvand@vazsonykom.hu

K I V O N A T

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2009. JÚNIUS 25-EI, 17.30 ÓRAI KEZDETTEL MEGTARTOTT 
EGYÜTTES NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL:

73/2009. (VI.25.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és 
gazdálkodásáról  szóló  2008.  évi  CV.  törvény  alapján  az  „Együtt  Egymásért”  Szociális  és 
Gyermekjóléti  Szolgálat  költségvetési  szervet  a  jelen  határozatával  besorolja  és  a  helyi 
önkormányzatokról  szóló 1990. évi LXV. törvény 38. §. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 
1992. évi XXXVIII. törvény 66. §-a, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról 
szóló  2008.  évi  CV.  törvény  alapján  a  költségvetési  szerv  alapító  okiratát  az  alábbiak  szerint 
módosítja: 

A költségvetési szerv

Rövid neve: Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat

Jogszabályban meghatározott közfeladata:

a mikrorégióban a  szociális  és  gyermekjóléti  szolgálat  ,  valamint  családsegítés   minőségi  és 
differenciált szolgáltatásainak a biztosítása.

Alaptevékenysége: 889201 gyermekjóléti szolgáltatás
889924 családsegítés
889921 szociális étkeztetés
889922 házi segítségnyújtás

Szakágazati besorolása: 889900 Máshová nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

Használt szakfeladatok 2010. január 1-től:

889201-1 gyermekjóléti szolgáltatás
889924-1 családsegítés
889921-1 szociális étkeztetés
889922-1 házi segítségnyújtás

841901-1 önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

Kiegészítő tevékenysége kiegészítő tevékenységet nem folytat.

Kisegítő tevékenysége: kisegítő tevékenységet nem folytat

Vállalkozási tevékenysége: vállalkozási tevékenységet nem folytat

Kisegítő és vállalkozási tevékenysége és ezek arányinak felső határa a szerv kiadásaiban:
-
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Típus szerinti besorolása:

A tevékenység jellege alapján : közszolgáltató költségvetési szerv 
Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 

Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő költségvetési szerv

A pénzügyi gazdasági feladatait ellátó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv:

„Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége
8319 Lesenceistvánd, Kossuth u. 151.

Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az alapító okirat módosítását (s így az 
egységes szerkezetű új alapító okiratot) 2009. július 1. napi hatállyal elfogadja azzal, hogy a szervezet 
tevékenységének ágazati besorolása 2010. január 1. napján lép hatályba.

Egyúttal az 52/2009. (V. 21.) Li. számú határozatot hatályon kívül helyezi.

Tóth Csaba sk. Dr. Takács Nóra sk.
polgármester         körjegyző 
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