
Okirat száma: II/3287-1/2021/PKF 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

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

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ  

1.1.2. rövidített neve: HMGYK 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 3300 Eger, Dobó tér 6/A. 

1.2.2. telephelyei: 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 
Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ 
Fészek Gyermekotthona 

3023 Lőrinci, Erőmű tér 32. 

2 
Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ 
Pétervására, Keglevich úti Lakásotthona 

3250 Pétervására, Keglevich út 24. 

3 
Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ 
Pétervására, Kossuth úti Lakásotthona 

3250 Pétervására, Kossuth Lajos út 97. 

4 
Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ 
Pétervására, Szent Márton úti Lakásotthona 

3250 Pétervására, Szent Márton út 21. 

5 
Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ 
Istenmezejei Lakásotthona 

3253 Istenmezeje, Béke út 22/A. 

6 
Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ 
Hevesaranyosi Lakásotthona 

3322 Hevesaranyos, Szabadság út 107. 

7 
Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ 
Egercsehi Lakásotthona 

3341 Egercsehi, Egri út 30. 

8 
Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ 
Mónosbéli Gyermekotthona 

3345 Mónosbél, Dózsa György utca 12. 

9 
Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ 
Verpeléti Lakásotthona 

3351 Verpelét, Csokonai Vitéz Mihály út 
2. 

10 
Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ 
Egerszalóki Különleges Lakásotthona 

3394 Egerszalók, Kossuth Lajos út 103. 
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2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2008. 01. 01. 

2.2. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 
Heves Megyei Önkormányzat 
Gyermekotthona 

3250 Pétervására, Szent Márton út 21. 

2 
Heves Megyei Önkormányzat 
Hétszínvirág Gyermekotthona 

3300 Eger, Dobó tér 6/A. 

3 
Heves Megyei Önkormányzat Négy Kincs 
Gyermekotthona 

3021 Lőrinci, Erőmű tér 21. 

4 
Heves Megyei Önkormányzat Területi 
Gyermekvédelmi Szakszolgálata 

3300 Eger, Dobó tér 6/A. 

5 Mónosbéli Gyermekotthon 3345 Mónosbél, Dózsa György utca 12. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

3.1.2. székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

3.2.2. székhelye: 1132 Budapest, Visegrádi utca 49. 

3.3. A költségvetési szerv tekintetében középirányító szervre átruházott irányítási hatáskörök 
esetén 

3.3.1. a középirányító szerv megnevezése, székhelye: 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1132 Budapest, Visegrádi utca 49. 

3.3.2. átruházott irányítási hatáskörök: 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. § c), g) 
és i) pontjaiban meghatározott irányítói jogkörök. 

3.3.3. a középirányító szervet kijelölő törvény, kormányrendelet megjelölése: a Szociális 
és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 

3.4. A költségvetési szerv tekintetében nem középirányító szervre átruházott irányítási 
hatáskörök esetén 

 

az irányítási hatáskör 
átruházásáról rendelkező 
törvény, kormányrendelet 
megjelölése 

az irányítási hatáskör 
gyakorlójának 
megnevezése, 
székhelye 

ügycsoportok 
az átruházott 
irányítási 
hatáskörök 
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a gyermekek védelméről 
és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény (a 
továbbiakban: Gyvt.) 

Szociális és 
Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság, 1132 
Budapest, Visegrádi 
utca 49. 

a Gyvt.-ben 
meghatározott 
ügycsoportok 

Az Áht. 9. § e) és 
f) pontja 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: 

A Gyvt. 15. § (3) bekezdés a) – b) pontjai szerinti személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekvédelmi szakellátás keretében otthont nyújtó ellátás, utógondozói ellátás, 
valamint a 92. §-ban előírt utógondozás biztosítása. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 879040 Gyermekotthonban elhelyezettek ellátása 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

4.3.1. gyermekotthonaiban a beutaló szerv által ideiglenes hatállyal elhelyezett, illetve a 
gyámhatóság által nevelésbe vett kiskorúak jogszabályban előírtak szerinti otthont 
nyújtó ellátása 

4.3.2. különleges ellátás biztosítása a tartósan beteg, fogyatékos, valamint a 3 éven aluli 
gyermekek számára 

4.3.3. speciális ellátás biztosítása a súlyos pszichés, vagy súlyos disszociális tüneteket 
mutató, illetve pszichoaktív szert használó, illetve a kettős szükségletű gyermekek 
számára 

4.3.4. ideiglenes gondozás biztosítása azon gyermekek számára, akik lakóhelyükről 
önkényesen távoztak el, így ellátás és felügyelet nélkül maradtak 

4.3.5. a gyermekvédelmi szakellátásban nagykorúvá vált fiatal felnőttek számára a 
gyámhatóság által elrendelt utógondozói ellátás biztosítása, szükség esetén az 
intézményben utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt gyermekének 
befogadása, az intézményben utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt 
gyermekének átmeneti gondozása, külső férőhelyek működtetése 

4.3.6. a gyámhatóság által elrendelt utógondozás biztosítása 

4.3.7. üdülő szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés biztosítása 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 

2 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 

3 104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások 

4 104012 Gyermekek átmeneti ellátása 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 
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4.5.1. A Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ Mónosbéli Gyermekotthona (3345 
Mónosbél, Dózsa György utca 12.) telephely vonatkozásában: Budapest és Heves 
megye 

4.5.2. A 4.5.1. pontban meghatározottak kivételével: Heves megye 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

A költségvetési szerv vezetőjét a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 
316/2012. (XI.13.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés d) pontja alapján a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság Főigazgatója középirányítói hatáskörében eljárva a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben foglaltak szerint 
előkészített pályázat útján, legfeljebb 5 év határozott időtartamra bízza meg, kinevezi, 
felmenti, megbízását visszavonja, az egyéb munkáltatói jogokat a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak alapján a 
Kirendeltség igazgatója 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 a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

3 megbízási jogviszony a 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  HEVES  MEGYEI  GYERMEKVÉDELMI
KÖZPONT 2021. június 21. napján kelt, 2021. július 01. napjától alkalmazandó II/3287/2021/PKF okiratszámú
módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: Budapest, 2021. június 25.
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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: Csaba Károly


Egyedi azonosítója: KT88085


Beosztása: törzskönyvi referens


Szervezeti egység megnevezése: Törzskönyvi és Jogi Informatikai Főosztály


Szervezet megnevezése: Magyar Államkincstár Törzskönyvi Nyilvántartási Osztály


A hitelesítés időpontja: 2021.06.25 10:45:06


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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