
 

 

 
 

Okirat száma: 326/2021. (V. 7.)/2 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Székesfehérvár 
Megyei Jogú Város Önkormányzata Humán Szolgáltató Intézet alapító okiratát a 
következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Humán 
Szolgáltató Intézet 

1.1.2. rövidített neve: Humán Szolgáltató Intézet 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 8000 Székesfehérvár, Ady Endre utca 8. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1992. 06. 15. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 

3.1.2. székhelye: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 
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4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott 
egészségügyi alapellátásra, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatásokra 
figyelemmel biztosít egészségügyi alap- és szakellátást, valamint az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 10. § (4a) bekezdésében foglaltak alapján önkormányzati 
intézményekben gazdasági szervezeti feladatokat végez. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 
841117 Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő 

szolgálatai 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A Székesfehérvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata által fenntartott intézményekben (Árpád Úti Óvoda, Belvárosi Brunszvik 
Teréz Óvoda, Felsővárosi Óvoda, Gyöngyvirág Óvoda – Székesfehérvár, Hosszúsétatéri 
Óvoda, Ligetsori Óvoda, Maroshegyi Óvoda, Napsugár Óvoda, Rákóczi Utcai Óvoda, 
Szivárvány Óvoda, Tolnai Utcai Óvoda, Mesevilág Bölcsőde, Szeder Bölcsőde, Tündérkert 
Bölcsőde, Napraforgó Bölcsőde, Nyitnikék Bölcsőde, Százszorszép Bölcsőde, Frim Jakab 
Képességfejlesztő Szakosított Otthon, Kríziskezelő Központ, Alba Bástya Család- és 
Gyermekjóléti Központ) az irányító szerv által jóváhagyott munkamegosztási 
megállapodás alapján ellátja a vonatkozó jogszabályok szerint a gazdasági szervezetek 
feladatkörébe tartozó feladatokat. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 
egészségügyi ellátásának (háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, iskola- és ifjúság-
egészségügyi, védőnői szolgálatainak, járó-beteg szakellátása, anya-csecsemő és 
gyermekvédelmi feladatainak) az önkormányzati intézmények foglalkozás-egészségügyi 
ellátásának, valamint a fogorvosi hétvégi ügyeletének működtetése. 

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, üzemeltetési, egyéb 

szolgáltatások 

3 072111 Háziorvosi alapellátás 

4 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 

5 072311 Fogorvosi alapellátás 

6 072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás 

7 072313 Fogorvosi szakellátás 

8 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 

9 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 

10 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 

11 074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése 

12 074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok 

13 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
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14 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának 

szakmai feladatai 

15 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

16 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

17 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

18 101211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása 

19 101213 Fogyatékossággal élők átmeneti ellátása 

20 101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 

21 104012 Gyermekek átmeneti ellátása 

22 104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 

23 
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali 

intézményében 
24 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 
25 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások 
26 104043 Család és gyermekjóléti központ 
27 106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése 
28 107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása 
29 107015 Hajléktalanok nappali ellátása 
30 107016 Utcai szociális munka 
31 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán 
32 107050 Szociális étkeztetés népkonyhán 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Székesfehérvár Megyei Jogú Város 
közigazgatási területe 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése egészségügyi szolgálati 
jogviszonyban magasabb vezetői megbízással bízza meg az egészségügyi szolgálati 
jogviszonyról 2020. évi C. törvény és az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. 
évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI.28.) Korm. rendelet alapján. Felette az 
Mötv. 19. § a) pontjában foglalt munkáltatói jogokat Székesfehérvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Közgyűlése, az Mötv. 19. § b) pontjában foglalt egyéb munkáltatói jogokat 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város polgármestere gyakorolja. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 

2 megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

3 munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

4 vállalkozás jellegű jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

5 
egészségügyi szolgálati 
jogviszony 

az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi 
C. törvény 
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ZÁRADÉK
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 SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZET 2021. május 13. napján kelt, 2021. május 17.
napjától  alkalmazandó  326/2021.  (V.7.)/1  módosító  okirat  okiratszámú  módosító  okirattal  végrehajtott
módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: Székesfehérvár, 2021. május 17.
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I G A Z O L Á S
Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.  19.) Korm.
rendelet alapján nyújtott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH) központi elektronikus ügyintézési
szolgáltatás keretében a Szolgáltató, azaz a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., elektronikus bélyegzővel
és időbélyegzővel látta el.


A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltaknak megfelelően, az
azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erejű
magánokirat. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 323. § (4)-(5) bekezdésében és az elektronikus
ügyintézés  részletszabályairól  szóló  451/2016.  (XII.  19.)  Korm.  rendelet  113.  §  (4)  bekezdésében  foglaltaknak
megfelelően az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum
közokirat, ha azt bíróság, közjegyző, ügyész vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelő módon állította ki.


Az Igazoláshoz tartozó dokumentum az azonosítást elvégző, hitelesítést kérő szakrendszertől kapott adatok alapján az
alábbi hivatalos személytől származik:


Neve: Szabó Krisztina


Egyedi azonosítója: KT07028


Beosztása: osztályvezető


Szervezeti egység megnevezése: Államháztartási Iroda Államháztartási Finanszírozási Osztály


Szervezet megnevezése: Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóság


A hitelesítés időpontja: 2021.05.17 14:35:31


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hitelesítésének körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.


A szolgáltató elérhetőségei


Csatlakozott szakrendszerek: helpdesk@nisz.hu
Honlap:  http://szeusz.gov.hu/avdh







 
	 
		 
	
	 
		 avdh.gov.hu
		 
			 
		
		 
			 avdh.gov.hu			
			 
				 
					 userpwd
				
				 
					 edirectory
				
				 
					 Szabó Krisztina
					
				 
					 KT07028
					
				 
					 osztályvezető
				
				 
					 Államháztartási Iroda Államháztartási Finanszírozási Osztály
				
				 
					 Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóság
									
				 
					 2021.05.17 14:35:31
										
			
		
	



		2021-05-17T14:34:04+0200


		2021-05-17T14:34:07+0200




