
 

   Okirat száma: IV./……/2020. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján az Integrált 
Önkormányzati Szolgáltató Szervezet alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 

1.1.2. rövidített neve: Dombóvári IÖSZSZ 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 7200 Dombóvár, Bezerédj utca 14. 

1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Óvodai tálalókonyha 7200 Dombóvár, Zrínyi utca 10. 

2 Óvodai tálalókonyha 7200 Dombóvár, Bezerédj utca 33. 

3 Bölcsődei tálalókonyha 7200 Dombóvár, Kórház utca 35. 

4 Óvodai tálalókonyha 7200 Dombóvár, III. utca 34. 
5 Védőnői tanácsadó helyiségei 7200 Dombóvár, Hóvirág utca 1. 
6 Védőnői tanácsadó helyiségei 7200 Dombóvár, Pannónia út 5. 

7 Védőnői tanácsadó helyiségei 7200 Dombóvár, III. utca 35. 

8 Védőnői tanácsadó helyiségei 7200 Dombóvár, Szabadság utca 2. 

 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1996.05.01. 
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3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 7200 Dombóvár, Szabadság utca 18. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: 
4.1.1. A költségvetési szerv alaptevékenységként költségvetési szerv gazdálkodási 

feladatainak ellátására létrehozott költségvetési szerv, az irányító szerv döntése 
szerint ellátja egyes gazdasági szervezettel nem rendelkező, hozzárendelt 
költségvetési szervek tekintetében az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9. § (1) a) pontja szerinti 
feladatokat a költségvetési szervekkel kötött, a munkamegosztás és a 
felelősségvállalás rendjét rögzítő megállapodásokban foglaltak szerint. 

4.1.2. A költségvetési szerv közreműködik a Magyarország helyi önkormányzatairól 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontja szerinti egészségügyi 
alapellátások közfeladaton belül az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi 
CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés d) pontja szerinti védőnői ellátás, mint a települési 
önkormányzati feladat biztosításában. 

4.1.3. A költségvetési szerv közreműködik a Magyarország helyi önkormányzatairól 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontja szerinti gyermekjóléti 
szolgáltatások közfeladat biztosításában, ellátja a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21. §-a szerinti intézményi és 
szünidei gyermekétkeztetési feladatokat Dombóváron. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 
841117 Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, 

kisegítő szolgálatai 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
4.3.1. A költségvetési szerv alaptevékenysége más költségvetési szervek gazdálkodási 

feladatainak ellátása. A költségvetési szerv ezeket a feladatokat a szervezeti és 
működési szabályzatában meghatározott, gazdálkodási szempontból hozzá rendelt, 
gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek és egyéb 
költségvetési gazdálkodást folytató szervezetek tekintetében, a munkamegosztás és 
felelősségvállalás rendjét tartalmazó megállapodásokban foglaltak szerint látja el. 

4.3.2. A költségvetési szerv végzi a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény 21. § (1) bekezdésében meghatározott intézményi és 
szünidei gyermekétkeztetést, ezzel összefüggésben kapcsolatot tart az 
ételelőállítást, főzést végző vállalkozóval, ellenőrzi a szerződésszerű teljesítést, 
három óvodai és egy bölcsődei feladatellátási helyen tálalókonyhát működtet, a 
vonatkozó önkormányzati rendeletben foglaltak szerint gondoskodik a térítési díj 
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beszedéséről, valamint eleget tesz a nyilvántartási és adatszolgáltatási 
kötelezettségeknek. 

4.3.3. A költségvetési szerv az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 
5. § (1) bekezdés d) pontja szerinti védőnői ellátásról való gondoskodás keretében 
szervezi a feladatellátást, gondoskodik a működéshez szükséges feltételekről, 
ellátja a szükséges adatszolgáltatási feladatokat, eleget tesz az ezzel összefüggő 
elszámolási kötelezettségeknek azzal, hogy a védőnői szolgálat fenntartója 
Dombóvár Város Önkormányzata, a közalkalmazotti jogviszonyban álló védőnők 
felett a munkáltató jogokat a fenntartó erre jogosult szerve gyakorolja. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése 

2 
013350   Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok 

3 
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, 

egyéb szolgáltatások 

4 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

5 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

6 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 

7 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 

8 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

9 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

10 096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása 

11 
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali 

intézményében 

12 
104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító 

intézményben 

13 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Dombóvár város közigazgatási 
területe. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

A költségvetési szerv vezetőjét Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint annak 
végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó 
egyes költségvetési intézményeknél szóló 77/1993. (V. 12.) Korm rendelet előírása szerint 
legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. A 
költségvetési szerv vezetőjének megbízását Dombóvár Város Önkormányzatának 
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Képviselő-testülete vonhatja vissza. A költségvetési szerv vezetője felett az egyéb 
munkáltató jogokat Dombóvár város polgármestere gyakorolja a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 67. § (1) bekezdés g) pontja alapján; 
egyéb munkáltatói jog a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX 
törvény 19. § b) pontjában meghatározott jogkör. 

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; 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által 
fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes 
költségvetési intézményeknél. 

2 Munkaviszony A Munka Törvénykönyvről szóló 2012. évi I. törvény 

3 Megbízási jogviszony A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

4 
Közfoglalkoztatási jogviszony A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 

kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CVI. törvény 

 
 
 


