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Okirat száma: A-321-1/2022 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

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

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Hajdúsági Szociális Szolgáltató Központ 

1.1.2. rövidített neve: HSZSZK 

1.2. A költségvetési szerv 

1 

2 

1.2.1. székhelye: 4029 Debrecen, Monti ezredes utca 7. 

1.2.2. telephelyei: 

telephely megnevezése teleohelv elme 

Hajdúsági Szociális Szolgáltató Központ 
4060 Balmazújváros, Nagyhát tanya 28. 

Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon 1. 

Hajdúsági Szociális Szolgáltató Központ 
4060 Balmazújváros, Parkerdő út 260/43. 

Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon II. 

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2007.02.01. 

2.2. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

megnevezés.e székhelye 

1 O.MlV Idősek és Csökkentlátók Otthona 4-032 Debrecen, Na1>verdeí korút fóQ.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 



3.1.1. megnevezése: Belügyminisztérium 

3.1.2. székhelye: 1051 Budapest, József Attila utca 2-4. 

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 hatásköi"ök: 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. § c),g)

és i) pontjaiban meghatározott irányítói jogkörök. 
3.3.3. a középidmyító szervet kijelölő törvény, kormányrendelet megjelölése: a Szociális 

és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (Xl.13.) Korm. rendelet 

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

az irányítási hatáskör az irányítási hatáskör átruházásáról gyakorlójának az átruházott 
rendelkezö törvény, 

megnevezése, ügycsoportok irányítási 
kormányrendelet 

székhelye hatáskörök 
megjelölése 

a szociális igazgatásról Szociális és 
és szociális Gyermekvédelmi az Szt.-ben 

az Áht. 9. § e) és J) 1 ellátásokról szóló Ffügazgatóság, 1132 meghatározott 
1993. évi Ill. törvény Budapest, Visegrádi ügycsoportok pontja 

[a továbbiakban: Szt.l utca 49. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: 

Az Szt. 65.§-a (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás) szerinti szociális alapszolgáltatások, 
továbbá a 68. §-a (id'ősek tartós bentlakásos ellátása, demens betegek tartós bentlakásos 
ellátása), 69. §-a (fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása), 71. §-a (pszichiátriai 
betegek tartós bentlakásos ellátása), 74. §-a (fogyatékossággal élők rehabilitációs célú 
bentlakásos ellátása) szerinti szakosított ellátások, valamint a 99 /B. §-a szerinti fejlesztő 
foglalkoztatás biztosítása. 

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: 

2 





�1 Magyar 
_ Államkincstár 

ZÁRADÉK 

Az úllamháztartásról 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 HAJDÚSÁGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ 
KÖZPONT 2022. augusztus 10. napján kelt, 2022. május 25. napjútól alkalmazandó A-321-1/2022/M 
okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának. 

Kelt: Budapest. 2022. augusztus 17. 










