
PÜSPÖKMAJOR LAKÓTELEPI BÖLCSÖDE  
ALAPÍTÓ  OKIRATÁT 

Módosító Okirat 
 Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. tv. 41.§. (6) bekezdése, a Kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok 
osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet 2. § (1) bekezdése, valamint az 1.sz. Melléklete 
alapján a Püspökmajor lakótelepi Bölcsőde  alapító okiratának módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 
 
1. Az alapító okirat 10.3. pontjában „A költségvetési szerv alaptevékenysége” szövegrész helyébe az alábbi 

szövegrész lép: 
„ 10.3. A költségvetési szerv szakmai alaptevékenysége:”  

2. Az alapító okirat 10.3. pontja „A 2010. január 1-től hatályos szakfeladat” pontjában lévő szövegrész  helyébe az 
alábbi szövegrész lép: 
A költségvetési szerv szakmai alaptevékenységének kormányzati funkciómegnevezés  és funkciószám szerinti 
besorolása:  
Gyermekek napközbeni ellátása     104030” 
 
3. Törlésre kerül az alapító okirat „10/1. c.) a feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan 
működő költségvetési szerv”, valamint az alapító okirat „12. pont A költségvetési szerv gazdálkodása:_ 
önállóan működő költségvetési szerv” szövegrész.  
4. Az alapító okirat 13. pontjába a következő rendelkezés lép: „A költségvetési szerv pénzügyi, gazdálkodási 
feladatainak ellátására köteles önállóan működő és gazdálkodó költségvetés szervének neve, székhelye: Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal, 2000 Szentendre, Városház tér 3.” 
 
5. Az alapító okirat 7. b) pontja az alábbiakra változik: „megbízási szerződés és közreműködői szerződés alapján 
fennálló jogviszony, melyekre a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyvről szóló törvény megbízásra és a 
vállalkozási szerződésre, valamint az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadók” 
 
6. A zárószöveg helyébe az alábbi szöveg lép: 
„Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
2014. január 30-i ülésén a 13/2014. (I.30.) Kt. számú határozatával fogadta el, egyidejűleg hatályát veszti a 
2012. június 14-én kelt, 231/2012. (VI. 14.) Kt. sz. határozatával jóváhagyott egységes szerkezetű alapító 
okirat. Az alapító okirat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 105. § (5) bekezdése értelmében 
a bejegyzés napján válik hatályossá.”  
 
Jelen módosító okiratot Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 30-i ülésén a 13/2014. 
(I.30.) Kt. számú határozatával fogadta el. Az alapító okirat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
105. § (5) bekezdése értelmében a bejegyzés napján válik hatályossá. 
 
 
Szentendre, 2014. január 30. 
 
   Az alapító képviseletében: 
   dr. Dietz Ferenc        polgármester 


