
9. melléklet a 15/2016. (II.18.) határozathoz 

          
Okirat száma: 3022-8/2016. 
 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján az Őszirózsa 

Időskorúak Gondozóháza alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

 

 

1. A költségvetési szerv 

megnevezése, székhelye, telephelye 

 

1.1.A költségvetési szerv 

1.1.1.  megnevezése: Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza 

1.1.2.rövidített neve: Őszirózsa Gondozóház 

 

1.2.A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése 

1.2.1.  angol nyelven:  „Őszirózsa” Elderly Care Home 

1.2.2.  német nyelven: „Őszirózsa“ Alterspflegeheim 

   

 

1.3.A költségvetési szerv 

1.3.1.székhelye: 6000 Kecskemét, Nyíri út 77/A. 

 

 

2.A költségvetési szerv 

alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

 

 

2.1.A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2010. január 1. 

 

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

2.2.1.megnevezése: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

2.2.2.székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 

 

 

 

3.A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

 

 

3.1.A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1.megnevezése: Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

3.1.2.székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 

 

 

 

 

 



4.A költségvetési szerv tevékenysége 

 

4.1.A költségvetési szerv közfeladata: 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 80.§ (3) bekezdés 

a) pontjában foglaltak szerinti átmeneti elhelyezést biztosító ellátás. 

 

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: 

időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása 

- időskorúak gondozóháza 

rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 

hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

országos közfoglalkoztatási program 

közfoglalkoztatási mintaprogram 

 

4.4.A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

2 041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 

3 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

4 041236 Országos közfoglalkoztatási program 

5 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 

6 102025 Időskorúak átmeneti ellátása 

7 102026 Demens betegek átmeneti ellátása 

 

4.5.A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 

Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területe; 

 

 

5.A költségvetési szerv szervezete és működése 

 

5.1.A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

Az intézmény vezetőjét Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése – a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. § (2) bekezdése, 

valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a 

szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő 

végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. §-a alapján – bízza meg. 

 

 

5.2.A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. tv. 

2 polgári a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

3 munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

 



6.Záró rendelkezés 

 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 

ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. február 21. napján kelt, 20/2014. (II.12.) 

okiratszámú alapító okiratot visszavonom. 

 

 

 

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 az 

Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza 2016. február ..…-án kelt, 

………………………………………….. napjától alkalmazandó, 3022-7/2016. okiratszámú 

módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának. 

 

 

Kelt: Kecskemét, 2016……………… 

 

 

            

        __________________________ 

               Magyar Államkincstár 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYILATKOZAT 

 

A módosítás alapját képező alapító okiratban foglaltak megegyeznek a Magyar Államkincstár 

Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság által vezetett, hatályos törzskönyvi nyilvántartásba 

bejegyzett adatokkal. 

 

 

 

 

Kecskemét, 2016. február ….. 

 

 

        ____________________________ 

                       Varga Miklós 

         


