
 

Okirat száma:35/2022. (I. 28.)/2. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Kossuth Zsuzsanna 
Szociális Intézmény alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye:8000 Székesfehérvár, Rákóczi utca 34. 

1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Hosszúsétatéri Idősek Otthona 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér utca 12. 

2 Feketehegy-Szárazréti Idősek Otthona 8000 Székesfehérvár, Farkasvermi utca 40. 

3 Felsővárosi Gondozási Központ 8000 Székesfehérvár, Cserkész utca 10. 

4 Zsolt Utcai Gondozási Központ 8000 Székesfehérvár, Zsolt utca 34. 

5 Palotavárosi Gondozási Központ 8000 Székesfehérvár, Kelemen Béla köz 3. 

6 Maroshegyi Gondozási Központ 8000 Székesfehérvár, Hargitai utca 1. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1979. 11. 20. 

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. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 
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3.2.1. megnevezése: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata  

3.2.2.   székhelye: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 8.a pontjában meghatározott 
szociális szolgáltatásokra és ellátásokra figyelemmel az intézmény illetékességi területén a 
személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatási és szakosított ellátási forma keretében a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. §-ában foglalt 
étkeztetés, 63. §-ában foglalt házi segítségnyújtás, 65/F. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt 
nappali ellátás, 68. §-ában foglalt idősek otthona és a 80. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt 
időskorúak gondozóháza ellátás nyújtása az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális 
helyzetük miatt rászorultak részére.  
A szolgáltatások integrált szervezeti formában az alap- és szakellátási intézményi formák 
egymásra épülésével valósulnak meg. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 873000 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  
Szakosított ellátási forma:  
Átmeneti és tartós bentlakást biztosító intézmény.  
Az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek teljes körű 
ellátása, napi legalább háromszori étkezés, szükség szerinti ruházattal, illetve textíliával 
való ellátás, mentális gondozás, egészségügyi ellátás, valamint lakhatás biztosítása.  
Szociális alapszolgáltatás: 
Étkeztetés: A legalább napi egyszeri meleg étkeztetésről való gondoskodás azoknak a 
szociálisan rászorult személyeknek, akik az étkezést önmaguk, illetve eltartottjaik részére 
tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi 
állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy 
hajléktalanságuk miatt.  
Házi segítségnyújtás: A szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében 
biztosítja, az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást szociális segítés vagy 
- a szociális segítés tevékenységeit is magába foglaló - személyi gondozás formájában. 
Nappali ellátás: Elsősorban a saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, 
egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, 
önmaguk ellátására nem képes személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni 
tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek 
kielégítésére. Igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését.  
Székhelyén ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátást biztosít. 

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 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 
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3 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása 

4 102025 Időskorúak átmeneti ellátása 

5 102031 Idősek nappali ellátása 

6 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán 

7 107052 Házi segítségnyújtás 

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 nyilvános 
pályázati eljárás útján Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 
közalkalmazotti jogviszonyban határozott idejű, legfeljebb 5 évre szóló vezetői kinevezéssel 
bízza meg, 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 

 
 



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  KOSSUTH  ZSUZSANNA  SZOCIÁLIS
INTÉZMÉNY 2022.  február 10.  napján kelt,  2022.  február 14.  napjától  alkalmazandó 35/2022.  (I.28.)/1.
módosító okirat okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: Székesfehérvár, 2022. február 14.
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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: 2022.02.14 15:47:15


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
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