
A Képviselő-testület 9/2018. (I. 25.) sz. kt. határozatának melléklete  

 

Okirat száma: II/       /2018. 
 

Módosító okirat 

A Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ Mezőkovácsháza Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2017. június 21. napján kiadott, 
II/1654/2017. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 8/A. §-a alapján – a  9/2018. (I. 25.) sz. kt. határozatra figyelemmel – a 
következők szerint módosítom: 
 

1. Az Alapító Okirat 4.3. pontja helyébe a következő szöveg: 
 
„4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi 
alapellátások szolgáltatása, nyújtása. Személyes gondoskodást nyújtó szociális 
alapszolgáltatások közül Mezőkovácsháza város területén ellátja az étkeztetést, házi 
segítségnyújtást, és idősek részére nyújtott nappali ellátást. A támogató szolgáltatás 
személyi segítés és személyi szállítás feladatait Mezőkovácsháza, Battonya, Kunágota, 
Végegyháza települések vonatkozásában nyújtja. Mezőkovácsháza város tekintetében 
ellátja a gyermekétkeztetést köznevelési intézményben és bölcsődében és az 
intézményen kívüli gyermekétkeztetést, valamint a munkahelyi étkeztetéssel 
kapcsolatos feladatait köznevelési intézményben és bölcsődében. Mezőkovácsházi járás 
településein a család- és gyermekjóléti központ szolgáltatásait, Mezőkovácsháza város 
tekintetében a család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtja. A védőnői szolgáltatás 
keretein belül nyújtja a család és nővédelmi egészségügyi ellátást, valamint az ifjúsági 
egészségügyi gondozást. Más szerv részére pénzügyi- gazdálkodási szolgáltatásokat 
nyújt, és önkormányzati vagyonnal gazdálkodik.”  
 

2. Az Alapító Okirat 4.4. pontja helyébe az alábbi szöveg kerül: 

„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 041233  Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

4 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 

5 074032 Ifjúsági- egészségügyi gondozás 

6 081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 



7 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

8 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

9 101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére 

10 102031 Idősek nappali ellátása 

11 
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali 

intézményében 

12 104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében 

13 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

14 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások 

15 104043 Család és gyermekjóléti központ 

16 104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok 

17 107051 Szociális étkeztetés 

18 107052 Házi segítségnyújtás 

 

 

4. Az Alapító Okirat 4.5. pontja helyébe az alábbi szöveg kerül: 

„4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Mezőkovácsháza Város 
közigazgatási területe, a támogató szolgálat tekintetében Mezőkovácsháza, Battonya,  
Kunágota, Végegyháza települések, a család- és gyermekjóléti központ tekintetében a 
Mezőkovácsházi járás településeinek közigazgatási területe. 
 
 
Jelen módosító okiratot 2018. február 01. napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Mezőkovácsháza, 2018. január 25. 

P.H. 

Varga Gusztáv 
polgármester 

 
 


