Közszolgáltatások
1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott
közszolgáltatások megnevezése
A Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ közfeladata az egyes ágazati
jogszabályokban valamint a 258/2011.(XII.7) Kormányrendeletben meghatározott, a Baranya
Megyei Önkormányzattól átvett intézményekkel összefüggő vagyongazdálkodási,
vagyonkezelői, intézmény-fenntartási feladatok ellátása.
Alaptevékenysége keretében
a) gyakorolja a törvény alapján az állam fenntartásába, illetve tulajdonába került nem
egészségügyi intézmények felett az egyes fenntartói, valamint a hatáskörébe tartozó
költségvetési szervek tekintetében irányítási, illetve a 258/2011.(XII.7)
Kormányrendeletben megjelölt középirányítói jogokat és feladatokat, a gazdasági
társaságok tekintetében a tulajdonosi jogokat, valamint az alapítványok,
közalapítványok esetében az alapítói jogokat.
b) az intézményi vagyon tekintetében vagyonkezelőként ellátja a vagyonkezelői
feladatokat.
A Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ a Baranya Megyei Önkormányzattól átvett
intézmények felett középirányítói hatáskörrel rendelkezik, középirányítói feladatokat lát el.
2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott
közszolgáltatások tartalmának leírása
A Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ az átvett intézmények felett az alábbi
középirányítói hatásköröket gyakorolja:
a) javaslatot tesz az irányítása alá tartozó költségvetési szervek éves költségvetésére és azt
megküldi a miniszternek;
b) meghatározza az irányítása alá tartozó költségvetési szervek gazdálkodásának részletes
rendjét;
c) meghatározza az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatainak
felhasználására vonatkozó irányelveket;
d) előkészíti és jóváhagyásra a miniszternek megküldi az irányítása alá tartozó költségvetési
szervek alapító, megszüntető okiratát, illetve az alapító okirat módosítását;
e) előkészíti és az ágazati illetékes miniszternek felterjeszti a költségvetési szervek
vezetőjének, gazdasági igazgatójának kinevezését vagy megbízását és felmentését vagy a
megbízásának visszavonását;
f) jóváhagyja az irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámát, ha
annak megállapítása nem a Kormány hatáskörébe tartozik;
g) kezdeményezheti a kormánymegbízott útján a miniszternél a Kormány hatáskörébe
tartozó költségvetési átcsoportosítást;
h) beszámoltatja az átvett intézmény vezetőjét a belső kontrollrendszer működtetéséről;
i) vagyonkezelőként ellátja az átvett vagyon tekintetében a vagyonkezelői feladatokat.

A Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ az átvett - irányítása alá tartozó intézmények tekintetében az alábbi feladatokat látja el:
a) szervezi, irányítja és ellenőrzi a szakmai feladatok végrehajtásához szükséges pénzügyi
feltételeket;
b) összegyűjti, ellenőrzi az intézmények gazdálkodására vonatkozó kötelező, rendszeres és
ad hoc jellegű adatszolgáltatásokat, szükség szerint összesítve továbbítja azokat a
minisztériumba;
c) ellenőrzi az államháztartással összefüggő közérdekű és közérdekből nyilvános adatok
kötelező közzétételének, illetve igényre történő szolgáltatásának végrehajtását;
d) érvényesíti, illetve - módszertani segítséget is nyújtva - érvényesítteti a költségvetési
szervek tevékenységében a közfeladatok ellátására vonatkozó követelményeket, és az
erőforrásokkal (így különösen: az előirányzatokkal, a létszámokkal és a vagyonnal) való
szabályszerű és hatékony gazdálkodás követelményeit, továbbá számon kéri, ellenőrzi e
követelmények érvényre juttatását;
e) megállapítja a költségvetési szervek kincstári költségvetését, valamint jóváhagyja az elemi
költségvetését, illetve - gazdálkodó szervezet esetében - az üzleti tervét;
f) gyakorolja a hatáskörébe utalt előirányzat-módosítási, -átcsoportosítási, -zárolási, -törlési
és -felhasználási jogköröket;
g) rendszeresen figyelemmel kíséri az intézmények költségvetésének (üzleti tervének)
végrehajtását, a jóváhagyott költségvetési előirányzatok, illetve az azokból ellátandó
feladatok teljesülésének veszélye esetén a hatáskörébe tartozó előirányzatoknál,
intézményeknél megteszi a szükséges intézkedéseket, illetve kormányzati hatáskörbe
tartozó ügyekben a kormánymegbízott útján a miniszternél intézkedést kezdeményez;
h) felülvizsgálja, értékeli és jóváhagyja a költségvetési szervek költségvetési beszámolóit;
i) megállapítja, illetve jóváhagyja a költségvetési szervek pénzmaradványát, előirányzatmaradványát, egyidejűleg meghatározva a kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzatmaradvány felhasználásának célját, rendeltetését;
j) megszervezi a saját vagy az intézmények feladatkörébe tartozó egyes szakmai,
támogatási, illetve európai uniós vagy más nemzetközi forrásból származó támogatásból
megvalósuló programok végrehajtását, lebonyolítását.
A Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ alaptevékenységébe tartozó feladatokat a
szervezeti egységek látják el. A szervezeti egységek feladatainak részletes leírását „A szerv
alaptevékenysége, feladat- és hatásköre”c. alatt közzétett ügyrendek tartalmazzák.
3.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott
közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

A Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ a fentiekben ismertetett feladatát –
közszolgáltatásait- a Baranya Megyei Önkormányzattól átvett intézmények tekintetében látja el.
4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott
közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke
A Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ közszolgáltatását az átvett intézmények részére
díjmentesen nyújtja.

Az átvett intézmények által nyújtott közszolgáltatásokra vonatkozó információk,
az igénybevételük rendje, a térítési díjak, kedvezmények
az intézmények honlapján elérhetők, illetve
„A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő
más közfeladatot ellátó szerv” c. alatt közzétett elérhetőségeken tájékoztatás kérhető.

