
2.2 - Az intézmény alaptevékenysége, feladat és hatásköre  

Az intézmény közfeladata: 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 68.§, 69.§ (1) 

bekezdése, a 80.§ (3) bekezdés b) pontja és a 85/A§ (3) bekezdés a) pontja szerinti 

bentlakásos ellátás, valamint a 75.§ és a 65./F § (1) bekezdés c) pontja szerint nyújtott ellátás. 

Az intézmény alaptevékenysége: 

1. Fogyatékos, pszichiátriai beteg, szenvedélybeteg és fogyatékos személyek ápolása – 

gondozása, egyéb habilitációs, rehabilitációs jellegű ellátása. 

2. Fogyatékos személyek nappali ellátása. 

3. Intézményi jogviszonyban álló személyek intézményen belüli foglalkoztatása. 

4. Fogyatékos személyek ápoló – gondozó célú lakóotthoni ellátása. 

5. Fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása. 

6. Harmadik életévüket betöltött fogyatékos, illetve autista gyermekek nappali ellátása. 

7. Fogyatékos személyek átmeneti ellátása. 

8. Fogyatékos személyek támogatott lakhatásának biztosítása. 

9. Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés. 

10. Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása. 

11. Időskorúak vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása. 

Jogszabályok: 

2012. év I. törvény Munka Törvénykönyve 

1992. évi XXXIII. Törvény „A közalkalmazottak jogállásáról” 

1993. évi III. Törvény „A szociális igazgatásról és ellátásokról” 

2013. évi V. törvény Új Polgári Törvénykönyvről 

2000. évi C. törvény A számvitelről 

2007. évi CLII. törvény Egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről 

2011. évi CLIV. törvény „A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei 

önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek 

átvételéről” 

2011. évi CXCIV. Törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról 

2007. évi CVI. Törvény az állami vagyonról 

2011. évi CXCVI Törvény a nemzeti vagyonról 

316/2012. (XI.13.) Korm. rendelet a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról 



257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet „A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő 

végrehajtásáról” 

4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet „Az államháztartás számviteléről” 

9/1999. (XI.24.)SzCsM rendelet „A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 

igénybevételéről” 

29/1993. (II.17.) Korm. rendelet „A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési 

díjáról” 

1/2000. (I. 7 ) SzCsM rendelet „A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 

szakmai feladatairól és működésük feltételeiről” 

8/2000. (VIII.4) SzCsM rendelet „A személyes gondoskodást végző személyek adatainak 

működési nyilvántartásáról” 

9/2000. (VIII.4) SzCsM rendelet „A személyes gondoskodást végző személyek 

továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról” 

369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, 

intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről 

37/2014.(IV.30.) EMMI rendelet „A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi 

előírásokról” 

57/2013. (II.27.) Korm. rendelet „A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése 

alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a 

telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól” 

349/2017. (XI.23.) Korm. rendelet „A szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött 

munkakörben foglalkoztatottak részére 2018. évben kifizetésre kerülő egészségügyi 

kiegészítő pótlékokhoz nyújtott támogatásról” 

25/2017. (X.18.) EMMI rendelet „ A vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást 

nyújtó személyek vezetőképzéséről” 

  

Jogelőd intézmények: 

Foglalkoztató Intézet Darvastó - Megszüntető okirat (2017.08.14.) 

Csabrendek - Módosító okirat (2017.08.14.) 

 Alapító Okirat 2017  

Szervezeti és Működési Szabályzat 2018 

Intézményi jogviszonyban álló személyek intézményen belüli foglalkoztatása 

https://veszprem.szgyf.gov.hu/files/daka/2.1-Darvastó_megszüntető_okirat_20170814.pdf
https://veszprem.szgyf.gov.hu/files/daka/2.1-Csabrendek_módosító_okirat_20170814.pdf
https://veszprem.szgyf.gov.hu/files/daka/2.1-alapito_okirat_2017.pdf
https://veszprem.szgyf.gov.hu/files/daka/2.1-szmsz_2018.pdf

