
 

Okirat száma:  FPH/701-2/2019. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Fehérgyarmat Város 
Önkormányzata Közétkeztetési Intézménye alapító okiratát a következők szerint adom 
ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Közétkeztetési Intézménye  

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 4900 Fehérgyarmat Iskola köz 1. 

1.2.2. telephelyei: 
 telephely megnevezése telephely címe 
1 Kollégium melegítő konyha  4900 Fehérgyarmat Tömöttvár utca 5-7.  

2 
Iskola melegítő konyha 4900 Fehérgyarmat Bajcsy-Zsilinszky utca 

15. 
3 Iskola melegítő konyha 4900 Fehérgyarmat Május 14 tér 33. 
4 Szociális központ melegítő konyha 4900 Fehérgyarmat Tömöttvár utca 29-31. 
5 Óvoda melegítő konyha  4900 Fehérgyarmat Tavasz utca 4-6. 
6 Óvoda melegítő konyha 4900 Fehérgyarmat Hadház utca 4. 

7 Óvoda melegítő konyha 4900 Fehérgyarmat Szent István tér 2. 
8 Bölcsőde melegítő konyha 4900 Fehérgyarmat Május 14 tér 33. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2012.01.01. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 4900 Fehérgyarmat Kiss Ernő utca 2. 
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4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: ellátja az önkormányzat által fenntartott 
intézményekben, illetve Fehérgyarmat közigazgatási területén működő nem önkormányzati 
fenntartású intézményekben a gyermek, iskolai, kollégiumi, szociális, szünidei, és 
munkahelyi étkeztetést.   

 
4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 
1 562900 Egyéb vendéglátás 

 
4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Fehérgyarmat közigazgatási területén működő 

intézmények ellátottainak élelmezése. 
 
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 
1 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 
2 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
3 041233    Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
4 096015 Gyermekétkeztetési köznevelési intézményben 
5 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

6 096030 
Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának 
biztosítása 

7 104035 
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali 
intézményében 

 
4.5 A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Fehérgyarmat város közigazgatási 

területre 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1 A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: a költségvetési szerv vezetőjének 
megbízási rendje: az 1992. évi XXXIII. törvényben, valamint a 77/1993. (V. 12.) 
kormányrendeletben meghatározott pályázati eljárásrend szerint. A kinevezési és 
felmentési jogkör gyakorlója a képviselő-testület, az egyéb munkáltatói jogokat a 
polgármester gyakorolja. A kinevezés közalkalmazotti jogviszonyba történik, határozott 
időre, 5 évre. A kinevezéshez egyetértési jog megszerzése nem szükséges. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti jogviszony 1992. évi XXXIII. törvény 

2 munkaviszony 2012. évi I. törvény 

3 megbízási jogviszony 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  foglal t  szövege  megfelel  az  alapí tó  okiratnak  a  FEHÉRGYARMAT  VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉTKEZTETÉSI INTÉZMÉNYE 2019. február 13. napján kelt, 2019. február 21.
napjától  alkalmazandó FPH/701-1/2019.  okiratszámú módosító okirattal  végrehajtott  módosítása szerinti
tartalmának.

Kelt: Nyíregyháza, 2019. február 21.
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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: Dr.Zlota-Kegye Edina


Egyedi azonosítója: KT15107


Beosztása: osztályvezető


Szervezeti egység megnevezése: Államháztartási Iroda Államháztartási Finanszírozási Osztály


Hivatal megnevezése: Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság


A hitelesítés időpontja: 2019.02.21 15:41:14


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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