
 

Okirat száma:36/2022. (I. 28.)/3. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Székesfehérvár 
Megyei Jogú Város Önkormányzata Kríziskezelő Központ 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 Kríziskezelő 
Központ 

1.1.2. rövidített neve: Kríziskezelő Központ 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3. 

1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1  8000 Székesfehérvár, Kikindai utca 8. 

2  8000 Székesfehérvár, Széchenyi utca 60. 

3  8000 Székesfehérvár, Palotai út 51/A. 

4  8000 Székesfehérvár, Sörház tér 7. 

5 
 8000 Székesfehérvár, Széchenyi utca 35. 

2/9. 

6 
 8000 Székesfehérvár, Mészöly Géza utca 1. 

2/206. 

7 
 8000 Székesfehérvár, Köfém lakótelep 

2.4/12. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1992. 04. 01. 
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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 

3.2.1.  megnevezése: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat  

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., 8.a és 10. pontjában 
meghatározott szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokra és ellátásokra figyelemmel az 
intézmény biztosítja az illetékességi területén a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény 62. §-ában foglalt étkeztetést, a 65/E. §-ában foglalt utcai szociális 
munkát, a 65/F. §-ában foglalt hajléktalan személyek nappali ellátását, 80. § (3) bekezdés e)-f) 
pontjában foglalt éjjeli menedékhelyet és hajléktalan személyek átmeneti szállását, valamint a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 51. §-ban 
foglalt gyermekek átmeneti ellátását. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 879060 Egyéb bentlakásos ellátás 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Népkonyha és szociális konyha ellátás keretében 
napi egyszeri meleg étel biztosítása. Hajléktalanok számára éjjeli menedék, nappali 
melegedő, utcai szociális munka és átmeneti szállás biztosítása. Volt állami gondozott 
fiatalok részére átmeneti szállás biztosítása. Családok átmeneti otthonának működtetése. 
Speciális szolgáltatások keretében hajléktalanok részére egészségügyi és mentálhigiénés 
ellátás, psychiatriai tanácsadás és egészségnevelési tevékenység.  
Hajléktalanok számára innovatív szolgáltatásokat nyújtó nappali szolgáltató centrum. 
Utógondozás a kiléptető lakásokban élők számára. 
Nappali melegedő éjszakai nyitva tartással, éjjeli menedékhelynek minősülő időszakos 
férőhely működtetése. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 013350 Az o nkorma nyzati vagyonnal valo  gazda lkoda ssal kapcsolatos 
feladatok 

2 104012 Gyermekek átmeneti ellátása 

3 106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése 

4 107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása 

5 107015 Hajléktalanok nappali ellátása 
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6 107016 Utcai szociális munka 

7 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán 

8 107050 Szociális étkeztetés népkonyhán 

9 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 

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 

4 
közfoglalkoztatási jogviszony 

a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 
kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CVI. 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 SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA KRÍZISKEZELŐ KÖZPONT 2022. február 10. napján kelt, 2022. március 01. napjától
alkalmazandó 36/2022. (I.28.)/2.  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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