
 

 

Okirat száma: II/1899-3/2015 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a(z) Mezőkovácsházi 
Humán Szolgáltató Központ  alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

 
1.1.. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ 
1.2.. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 5800 Mezőkovácsháza, Fáy u. 30-32. 
1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1  5800 Mezőkovácsháza, Alkotmány u. 38. 

2  5800 Mezőkovácsháza, Hősök tere 6. 

3  5800 Mezőkovácsháza, Alkotmány u. 59. 

4  5800 Mezőkovácsháza, 51/1 hrsz. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1.. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2007. január 1. 
2.2.. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 Általános Intézményirányító Központ 5800 Mezőkovácsháza, Hősök tere 6. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 
3.1.. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
3.1.2. székhelye: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. 

3.2.. A költségvetési szerv fenntartójának 
3.2.1.  megnevezése: Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 
3.2.2. székhelye: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. 

 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 
 

4.1.. A költségvetési szerv közfeladata: Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi alapszolgáltatás az 1993. 
évi III., az 1997. évi XXXI., és az 1997. évi CLIV. törvények alapján. Szabad kapacitása terhére 
ellátja a rendezvényi étkeztetést, egyéb vendéglátást, fogadást. 
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4.2.. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 889900 Máshová nem sorolható, egyéb szociális ellátás bennlakás nélkül 

4.3.. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Szociális gyermekjóléti és egészségügyi alapellátások 
szolgáltatása, nyújtása. 
 

4.4.. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

2 
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeletetési, egyéb 

szolgáltatások 

3 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 

4 074032 Ifjúsági- egészségügyi gondozás 

5 081071 Üdülő- szálláshely szolgáltatás és étkeztetés 

6 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

7 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

8 096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása 

9 098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai 

10 101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére 

11 102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása 

12 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében 

13 104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében 

14 104042 Gyermekjóléti szolgáltatások 

15 107051 Szociális étkeztetés 

16 107052 Házi segítségnyújtás 

17 107054 Családsegítés 

18 109010 Szociális szolgáltatások igazgatása 

4.5.. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Mezőkovácsháza Város közigazgatási 
területe, a család- és gyermekjóléti központ tekintetében a Mezőkovácsházi járás településeinek 
közigazgatási területe. 
 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 
 

5.1.. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A Képviselő-testület – pályázat alapján – a 
jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő vezetőt nevez ki. A 
kinevezés határozott 5 év időtartamra szól. Felette az egyéb munkáltatói jogokat a Polgármester 
gyakorolja. 
 

5.2.. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 Közalkalmazott  1992. évi XXXIII. tv. A közalkalmazottak jogállásáról 

2 Munka jogviszony 2012. évi I. tv. A munka törvénykönyvéről 
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6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel 
egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. július 30. napján kelt alapító okiratot visszavonom. 

  
 
 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet  
5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Mezőkovácsházi 
Humán Szolgáltató Központ 2015. október 29. napján kelt, 2016. január 01. napjától alkalmazandó 
II/1899-2/2015. okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának. 
 

Kelt:  

P.H. 

Magyar Államkincstár 
 

 


