TERVEZET
Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okiratának
Módosító Okirata
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Egyesített Népjóléti Intézmény 87/2009.
(V.27.) MÖKT határozattal elfogadott valamint a 393/2009. (IX.30.) MÖKT határozatával, a
229/2011.(VI.22.) MÖKT határozatával, a 168/2012. (V.23.) MÖKT határozatával,
29/2013.(II.13.) MÖKT és 289/2013. ( VI.26.) MÖKT határozatával módosított, egységes
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja.
Az Alapító Okirat nem módosított pontjai az eredeti szövegezéssel változatlanul hatályosak.
Az intézmény elnevezése az alábbiakra módosul:
„ Makói Egyesített Népjóléti Intézmény”
Rövid neve az alábbiakra módosul:
„ Makói ENI”
Székhelye az alábbiakra módosul:
„ 6900 Makó, Béke u. 9.”
Törlésre kerül:
„Gazdálkodási jogkör szerinti besorolása: önállóan működő közintézmény”
Törlésre kerül:
„Gazdálkodási feladatokat ellátó önállóan működő és gazdálkodó szerv: „ Makó Város
Önkormányzati Képviselő-testület Polgármesteri Hivatala”

„Szakfeladatai 2013. május 01-től” pontja az alábbira módosul:
„Kormányzati funkció:
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás
102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása
102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása
104030 Gyermekek napközbeni ellátása
104042 Gyermekjóléti szolgáltatás
107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása
107015 Hajléktalanok nappali ellátása
107051 Szociális étkeztetés
107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
107054 Családsegítés

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232 START- munka program - Téli közfoglalkoztatás
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
041236 Országos közfoglalkoztatási program”
Jogszabályban meghatározott közfeladata pontja az alábbiak szerint módosul:
Jogszabályban
meghatározott
közfeladatai:
Egészségügyi
alapellátás,
alapszolgáltatások,szociális szakosított ellátások, gyermekjóléti alapellátás

szociális

1. egészségügyi alapellátás:
- védőnői ellátás
( Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv., A körzeti védőnő szolgálatról szóló 5/1995.(II.8.)
NM rendelet)
- iskola-egészségügyi ellátás
(Az iskola-egészségügyi ellátásáról szóló 26/1997.(IX.3.) NM rendelet)
2. szociális alapszolgáltatások:
- étkeztetés
- házi segítségnyújtás
- családsegítés
- tanyagondnoki szolgáltatás
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- nappali ellátás (Idősek Klubja)
- nappali ellátás (hajléktalan személyek nappali melegedője)
3. szociális szakosított ellátások:
- átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény:
- idősek gondozóháza
- éjjeli menedékhely
(A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. tv.)
4. gyermekjóléti alapellátás:
- gyermekjóléti szolgáltatás
- gyermekek napközbeni ellátása: bölcsőde
„Ingatlan vagyontárgyak” pontja az alábbiakra módosul:
- Makó, Béke u. 9.
hrsz: 5425, műv.ág: kivett irodaház, 1227 m2
- Makó, Deák Ferenc u. 57.
hrsz.: 7594, műv. ág.: általános iskola, 2241 m2
- Makó, Királyhegyesi u. 24.
hrsz.: 9238, műv. ág.: lakóház udvar, 2170 m2
- Makó, Munkás u. 21.
hrsz.: 2304, műv. ág.: szociális otthon, 899 m2
- Makó, Justh Gyula u. 32/D.
hrsz.: 8068, műv. ág.: bölcsőde, 2370 m2
- Makó, Ardics tanya 2.
hrsz.: 3971, műv. ág.: tanya, 1357 m2
- Makó, Kórház u. 2.

hrsz.: 1742/4, műv. ág.: kórház, 6 HA 3149 m2
Tulajdonos: Csongrád Megye Önkormányzata
- Makó, Kálvin u. 24.
hrsz. 5437, műv. ág.: orvosi rendelő, 2268 m2
- Makó, Justh Gyula u. 23/C.
hrsz.: 8056, műv. ág.: orvosi rendelő 1335 m2
- Makó, Szent János tér 19/A.
hrsz.: 626/2, műv. ág.: kollégium, 3493 m2 (ebből orvosi rendelő: 80,75 m2)
- Makó, Kálvin tér 6.
hrsz.: 5301, műv. ág.: általános iskola, 2 HA 915 m2 (ebből bölcsőde: 850 m2)
Tulajdonos: Magyar Állam,
Kezelő: Kincstári Vagyonigazgatóság
- Makó, Hajnal u. 22.
hrsz.: 7590, műv. ág.: lakóház udvar, 294 m2
-Makó,Búza u. 1/E
hrsz.:8077/1, műv.ág:kivett böcsőde, 3565 m2
Záradék:
az Egyesített Népjóléti Intézmény 87/2009. (V.27.) MÖKT határozattal elfogadott valamint a
393/2009. (IX.30.) MÖKT határozatával, a 229/2011.(VI.22.) MÖKT határozatával, a
168/2012.(V.23.) MÖKT határozatával, a 29/2013.(II.13.) MÖKT határozatával , és a 289/2013.
(VI.26.) MÖKT határozatával módosított Alapító Okiratának a módosítását a
…/2014.(XII.17. ) MÖKT határozatával hagyta jóvá.
Az alapító okirat a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba vétel
napjával lép hatályba.
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polgármester
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jegyző

