
 

Okirat száma: 

Módosító okirat 
A Püspökmajor lakótelepi Bölcsőde a Szentendre Város Önkormányzat által 2014. január 30. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján –a Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 189/2017. (VII.27.) Kt. sz. határozatára figyelemmel –a következők szerint módosítom:  
1. Az alapító okirat 7. pont első bekezdése – mely a módosított okirat 5.1. pontja – az alábbiakkal egészül ki: 

„A vezetőt az Mötv. 41. § (7) bek. alapján Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete nevezi ki és az Mötv. 19. § a) pontja alapján a Képviselő-testület menti fel. Az egyéb munkáltatói jogokat az Mötv. 67. § (1) bek. g) pontja alapján Szentendre Város Önkormányzat polgármestere gyakorolja. A vezető határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban áll a Kjt. 21. § (1) bek. alapján. Vezetői megbízása a Kjt. 23. § (3) bek. szerint legfeljebb 5 évre szólhat. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. § (10) bek. szerint a pályázatokat véleményező bizottság tagjai között kell lennie a szakmai érdek-képviseleti szövetség, ill. egyesület képviselőjének vagy a szakma szerint illetékes szakmai kollégium tagjának.” 
2. Az alapító okirat 10/3. pont második bekezdése – mely a módosított okirat 4.4. pontja – az alábbiakra módosul: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 
1 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása 
2 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében 

 
3. A formanyomtatványra való áttérés miatt szükséges változások: 

3.1. Az alapító okirat 1. pontja a módosított okirat 1.1. pontjának felel meg. 3.2. Az alapító okirat 2. pontja a módosított okirat 1.2. pontjának felel meg. 3.3. Az alapító okirat 3. pontja elhagyásra kerül. 3.4. Az alapító okirat 4. pontja a módosított okirat 2.1. és 3.2. pontjainak felel meg. 3.5. Az alapító okirat 5-6. pontjai elhagyásra kerülnek. 3.6. Az alapító okirat 7. pont második bekezdése a módosított okirat 5.2. pontjának felel meg. 3.7. Az alapító okirat 9. pontja a módosított okirat 3.1. pontjának felel meg. 3.8. Az alapító okirat 10. pontja a módosított okirat 4.1. és 4.2 pontjainak felel meg. 3.9. Az alapító okirat 10/1.a)-10/1.c), valamint 10/2. pontjai elhagyásra kerülnek. 3.10. Az alapító okirat 10/3. pont első bekezdése és a 10/4. pont a módosított okirat 4.3 pontjainak felelnek meg. 3.11. Az alapító okirat 10/5-13. pontjai elhagyásra kerülnek. 3.12. Az alapító okirat 14. pontja a módosított okirat 4.5. pontjának felel meg. 
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Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Szentendre, 2017. …………………… 

P.H. 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester  


