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módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény S/A. §-a alapján a Vakok Állami
Intézete alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
Ll.

A költségvetési szerv
1.1,1. megnevezése: Vakok Állami Intézete
1.1.2, rövidített neve: VÁl

1.2,

A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése
1.2,1, angol nyelven: Nationalinstitution for Blind People

1.3,

A költségvetési szerv
1.3,1. székhelye: 1146 Budapest, Hermina út 21.
1.3,2, telephelyei:
telephely megnevezése

telephely címe

1

Vakok Állami Intézete Ápoló Gondozó
Otthona

1146 Budapest, Hungária körút 146-148.

2

Vakok Állami Intézete "Kiléptető Lakás"

1142 Budapest, Sárrét park 3,

3

Vakok Állami Intézete Foglalkoztató
Telephelye

1146 Budapest, Ida utca 5-7,

4

Vakok Állami Intézete Komplex Rehabilitációs
Intézménye

1146 Budapest, Hermina út 21.

5

Vakok Állami Intézete Lakóotthona

1082 Budapest, Rökk Szilárd utca 21 ,

6

Vakok Állami Intézete Rehabilitációs
Telephelye

2890 Tata, Diófa utca 18.

2. A költségvetési szerv
a lapításával és megszűnésével

összefüggő

2,1.

A költségvetési szervalapításának dátuma: 1988. január l.

2 2,

A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

,

1

rendelkezések

megnevezése

székhelye

Szociális Intézetek Központja

1146 Budapest, Május l. utca 21.

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 9. § e), 9), i), és jJ pontjai ban
meghatározott irányítói jogkörök.
3.3.3. a középirányító szervet kijelölő törvény, kormányrendelet megjelölése: a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (Xl. 13.) Korm. rendelet
3.4.

A költségvetési szerv tekintetében nem közép irányító szervre átruházott irányítási
hatáskörök esetén
az irányítási hatáskör
átruházásáról rendelkező
törvény, kormányrendelet
megjelölése

1

a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló
1993. évi lll. törvény (a
továbbiakban: Szt.)

az irányítási
hatáskör
gyakorlójának
megnevezése,
székhelye
Szociális és
Gyermekvédelmi
Főigazgatóság,

1132 Budapest,
Visegrádi utca 49.

ügycsoportok

az Szt.-ben
meghatározott
ügycsoportok

az átruházott
irányítási
hatáskörök

Az Áht. 9. § e) és f)
pontja

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1.

A költségvetési szerv köz feladata:
A Szt. szerinti személyes gondoskodás keretébe tartozó alapszolgáltatások és szakosított
szociális ellátás biztosítása.

4.2.

1
4.3.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazatszáma

szakágazatmegnevezése

873000

Idősek,

fogyatékosok bentlakásos ellátása

A költségvetési szervalaptevékenysége:

2

4.3.1. rehabilitációs intézményi ellátás biztosítása azon látássérült személyeknek,
akiknek társadalmi integrációjához komplex rehabilitációs szolgáltatás
igénybevétele szükséges, mely más intézményi keretek között nem biztosítható
4.3.2. az ellátott lakók önálló életvitel re történő felkészítése, családi és lakóhelyi
környezetbe történő visszatérésének előkészítése
4.3.3. rehabilitációs célú lakóotthon működtetése olyan nem tanköteles látássérült
személyek részére, akiknek az oktatása, képzése, átképzése és rehabilitációs célú
foglalkoztatása intézményi keretek között megvalósítható
4.3.4. ápoló-gondozó intézményi ellátás az önellátásra nem képes látássérült emberek
számára a fenntartó által meghatározott létszámban
4.3.5. nappali ellátás nyújtása
4.3.6. szociális foglalkoztatás
szervezésével

az

intézményen

belüli

és

külső

foglalkoztatás

kiléptető

lakás működtetése határozott idejű elhelyezés biztosításával az intézet
munkaviszonnyal rendelkező utógondozottjai részére, önfenntartásuk, önálló
életvitelü k, önérvényesítésük kialakításához szükséges gyakorlat elsajátítására

4.3.7.

4.3.8. az intézményi ellátás megszűntetését követő utógondozás megszervezése
4.3.9. egyéb szociális gondozás és ellátás (Látássérült Személyek Elemi Rehabilitációja)
4.3.10. szakterületét

érintően

az irányító szerv szakmai-módszertani munkájában való

közreműködés

4.4.

A költségvetési szervalaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

013330

Pályázat- és támogatáskezelés,

2

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

3

095020

Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

4

101211

Fogyatékossággal

5

101212

Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú bentlakásos
ellátása

6

101214

Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére

7

101221

Fogyatékossággal

8

107030

Szociális foglalkoztatás

9

109020

Szociális szolgáltatások módszertani szakirányítása

élők

élők

ellenőrzés

tartós bentlakásos ellátása

nappali ellátása

4.5.

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: országos

4.6.

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: az intézmény módosított
kiadási előirányzatának a 200/0-a

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
3

A költségvetési szerv vezetőjét a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Főigazgatója
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXlll. törvényben foglaltak szerint
előkészített pályázat útján, legfeljebb 5 év határozott időtartamra bízza meg, illetve vonja
vissza megbízását, továbbá gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.
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

6. Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni,
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2013. december 11. napján kelt, 54442-10/2013.
okiratszámú alapító okiratot visszavonom.
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