
 

Okirat száma: NK/1341-9/2020. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Nagykőrösi 
Humánszolgáltató Központ alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 2750 Nagykőrös, Bajcsy-Zsilinszky utca 4. 

1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 
Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ 
Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona 

2750 Nagykőrös, Szolnoki út 65. 

2 Gondozási Központ 2750 Nagykőrös, Arany János utca 35. 

3 
Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ 
Városi Bölcsőde 2750 Nagykőrös, Kárász utca 3. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2003. december 1. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Nagykőrös Város Önkormányzata 

2.2.2. székhelye: 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 Városi Bölcsőde 2750 Nagykőrös, Kárász utca 3. 

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

3.1.1. megnevezése: Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Nagykőrös Város Önkormányzata 

3.2.2. székhelye: 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A költségvetési szerv közfeladata a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 56-57. §-ában foglaltak alapján személyes 
gondoskodás (szociális alapszolgáltatások és a szakosított ellátások), valamint a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 
szerinti gyermekjóléti alapellátás és gyermekétkeztetési feladatok ellátása. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 889900 máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  
A költségvetési szerv ellátja az önkormányzat számára jogszabályban kötelezően előírt és 
önként vállalt alábbi szociális alapszolgáltatásokat, szakosított ellátásokat és a 
gyermekjóléti alapellátásokat a településen élő rászoruló személyek számára.  

A szociális alapszolgáltatások biztosításával segítséget nyújt a szociálisan rászorulók 
részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, 
valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó 
problémáik megoldásában. 

Szociális szolgáltatások: családsegítés, étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás és a nappali ellátások. Az otthonukban tovább 
nem gondozható idős személyek számára bentlakásos intézményi elhelyezés biztosított 
átmeneti és tartós jelleggel. 

A gyermekjóléti alapellátást biztosítja a gyermek érdekeit védő speciális személyes 
szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek 
felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő 
nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult 
veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. 

Gyermekjóléti alapellátások: a Gyvt. 40. §-ában meghatározott feladatokat ellátó család- és 
gyermekjóléti szolgálat, valamint járásszékhely település intézményeként a Gyvt. 40/A. §-
ában meghatározott feladatokat ellátó család- és gyermekjóléti központ működtetése; a 
gyermekek napközbeni ellátása gyermekétkeztetés biztosításával a Gyvt. 43. §-ában foglalt 
bölcsőde működtetésével; továbbá a Gyvt. 45. §-ában meghatározott gyermekek átmeneti 
gondozása ellátási szerződés útján. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 013350 
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 
feladatok 
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2 101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 

3 101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére 

4 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 

5 102025 Időskorúak átmeneti ellátása 

6 102031 Idősek nappali ellátása 

7 104012 Gyermekek átmeneti ellátása 

8 104030 

Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi 
bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni 
ellátás útján 

9 104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 

10 104035  
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali 
intézményében 

11 104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások 

12 104043 Család és gyermekjóléti központ 

13 107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás 

14 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán 

15 107052 Házi segítségnyújtás 

16 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:  

4.5.1. Alapszolgáltatás: Nagykőrös város közigazgatási területe. 

4.5.2. Család- és gyermekjóléti központ vonatkozásában Nagykőrös járás közigazgatási 
területe: Kocsér, Nagykőrös és Nyársapát települések közigazgatási területe. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:  
A költségvetési szerv vezetőjét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, 
valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 
257/2000. (XII. 26.) Kormányrendelet alapján Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-
testülete bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján legfeljebb 5 éves határozott 
időtartamra.  
A megbízás és a megbízás visszavonása a Képviselő-testület hatásköre, az egyéb 
munkáltatói jogokat a polgármester 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 munkaviszony Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény  

3 közfoglalkoztatási jogviszony 

A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 
kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CVI. törvény 

4 megbízási jogviszony Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 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  NAGYKŐRÖSI  HUMÁNSZOLGÁLTATÓ
KÖZPONT 2020. május 11. napján kelt, 2020. július 01. napjától alkalmazandó NK/1341-8/2020 okiratszámú
módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: Budapest, 2020. május 13.
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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: Kánya Lászlóné


Egyedi azonosítója: KT01224


Beosztása: osztályvezető


Szervezeti egység megnevezése: Államháztartási Iroda


Hivatal megnevezése: Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság


A hitelesítés időpontja: 2020.05.13 13:32:28


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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