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ALAPÍTÓ OKIRAT 
(egységes szerkezetben a módosításokkal) 

 
1.  A költségvetési szerv neve: Püspökmajor lakótelepi Bölcsőde 
 2. A költségvetési szerv székhelye:  SZENTENDRE 
  Hamvas B. u. 1. 
  2000 
3. A költségvetési szerv székhelyén kívüli telephelyei: 

A költségvetési szervnek a székhelyén kívül működő egysége nincs. 1 
 
4. A költségvetési szerv alapító és fenntartó szerve, székhelye:2  
 Szentendre Város Önkormányzata 
 (2000 Szentendre, Városház tér 3.) 
 
5. A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező határozat:3 
     Szentendre Városi Tanács VB. 11/1978. (VII. 1.) számú határozata 
6. A közvetlen jogelőd megnevezése, székhelye:4 
 új alapítású költségvetési szerv 
7. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, (megbízási) rendje: 
    Az intézményvezetői (bölcsődevezetői) állást nyilvános pályázat útján kell betölteni.5 
    A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) 
    megjelölése: 

a) közalkalmazott, melyre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
      törvény az irányadó 
b)  megbízási szerződés és közreműködői szerződés alapján fennálló  

jogviszony, melyekre a Polgári Törvénykönyvről szóló  1959. évi törvény 
megbízásra és a vállalkozási szerződésre, valamint az egészségügyi tevékenység  
folytatására vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések az  
irányadók.6 

 9. A költségvetési szerv irányító szerve, székhelye:7 
    Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 2000 Szentendre, Városház tér 3. 
 10. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:8 
     gyermekek napközbeni ellátása 
 szakágazati besorolása: gyermekek napközbeni ellátása 

(8891 ágazati számjel, TEÁOR ’08)9 
 szakágazata: 889110 Bölcsődei ellátás10 
 
                                                 
1 Módosította a 166/2009. (V. 14.) Kt. számú határozat, hatályos 2009. július 1. 
2 Módosította a 166/2009. (V. 14.) Kt. számú határozat, hatályos 2009. július 1. 
3 Módosította a 166/2009. (V. 14.) Kt. számú határozat, hatályos 2009. július 1. 
4 Módosította a 166/2009. (V. 14.) Kt. számú határozat, hatályos 2009. július 1. 
5 Módosította a 166/2009. (V. 14.) Kt. számú határozat, hatályos 2009. július 1. 
6 Módosította a 166/2009. (V. 14.) Kt. számú határozat, hatályos 2009. július 1. 
7 Módosította a 166/2009. (V. 14.) Kt. számú határozat, hatályos 2009. július 1. 
8 Módosította a 166/2009. (V. 14.) Kt. számú határozat, hatályos 2009. július 1. 
9 Módosította a 21/2008. (I.22.) Kt. számú határozat, hatályos 2008. február 1-jétől 
10 Módosította a 280/2009. (VII.16.) Kt. sz. határozat, hatályos 2009. július 17-től 
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10. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv11 
 10/2.12 
 1310/3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 14 
 szociális közszolgáltatást végző költségvetési szerv 
 15   
            A gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatás:16 

- időszakos gyermekfelügyelet. 17 
 

 
2010. január 1-től hatályos szakfeladatok18: 
 
889101 Bölcsődei ellátás 
889109 Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások 
 
      1910/4. Gondozási egységek (férőhelyek) száma:20 

bölcsődei gondozási egységek: 6 bölcsődei csoportok: 12 (144 férőhely, maximált 
feltöltöttség: 168 fő)21 

időszakos gyermekfelügyelet: a normál bölcsődei csoport 
üres férőhelyein.   

       10/5. A feladat ellátását szol- 
               gáló vagyon:  A feladat ellátását szolgáló alapításkori – alapító okirat 
     jóváhagyásakor meglévő – ingatlan (2000 Szentendre, 

Hamvas Béla utca 1.)22 és ingó vagyon az Alapító 
tulajdona. 

     10/6. A vagyon feletti ren- 
              delkezési jogosultság: A vagyon feletti rendelkezési jogosultság a 10/5. szerint 
     ingatlan tekintetében az alapítóé, az intézmény műkö-
     dése során keletkező vagyontárgyak elsődlegesen az  
 alapítót, másodlagosan az önkormányzat által pénzügyi, 

gazdálkodási feladatok ellátásával megbízott önálló 
költség vetési szervet illeti meg.23 

     Az intézményvezető jogosult az egyes vagyontárgyak 
     bérbeadására. 
 
                                                 
11 Módosította a 270/2012. (VIII.02.) Kt. sz. határozat, hatályos 2012. augusztus 3-tól 
12 Törölte a 166/2009. (V. 14.) Kt. számú határozat, hatályos 2009. július 1. 
13 Módosította az 54/2008. (II.12.) Kt. számú határozat, hatályos 2008. február 20-ától 
14 Módosította a 166/2009. (V. 14.) Kt. számú határozat, hatályos 2009. július 1. 
15 Törölte a 270/2012. (VIII.02.) Kt. sz. határozat, hatályos 2012. augusztus 3-tól 
16 Módosította a 166/2009. (V. 14.) Kt. számú határozat, hatályos 2009. július 1. 
17 Módosította a 60/2010. (II.11.) Kt. sz. határozat, hatályos 2010. február 1-től 
18 Módosította a 316/2009. (IX.10.) Kt. sz. határozat, hatályos 2010. január 1-től 
19 Módosította az 54/2008. (II.12.) Kt. számú határozat, hatályos 2008. február 20-ától 
20 Módosította a 60/2010. (II.11.) Kt. sz. határozat, hatályos 2010. február 1-től 
21 Módosította a 21/2010. (I.21.) Kt. sz. határozat, hatályos 2010. február 1-től 
22 Módosította a 166/2009. (V. 14.) Kt. számú határozat, hatályos 2009. július 1. 
23 Módosította a 231/2012. (VI. 14.) Kt. számú határozat, hatályos 2012. július 1. 
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     10/7.24 
11. A költségvetési szerv jogállása:25 önálló jogi személy 
12. A költségvetési szerv gazdálkodása:26 
 Önállóan működő költségvetési szerv 

    
a) vállalkozási tevékenysége, vállalkozási tevékenysége 

arányának felső határa a szerv kiadásaiban:27  
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem 
folytathat. 

 
 b)28  
13. A költségvetési szerv pénzügyi, gazdálkodási feladatainak ellátására köteles önállóan 
működő és gazdálkodó költségvetés szervének neve, székhelye: Szentendre Város 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, 2000 Szentendre, Városház tér 3.29 
 
14. Működési köre30:  Szentendre Város közigazgatási területe31 
 
Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot Szentendre Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2012. augusztus 2-i ülésén a 270/2012. (VIII.02.) Kt. számú 
határozatával fogadta el. 
Egyben hatályát veszti a 231/2012. (VI.14.) Kt. számú határozattal egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okirat.  
Szentendre, 2012. augusztus 2.  
                          Az alapító képviseletében: 

dr. Dietz Ferenc polgármester 

                                                 
24 Törölte a 166/2009. (V. 14.) Kt. számú határozat, hatályos 2009. július 1. 
25 Módosította a 166/2009. (V. 14.) Kt. számú határozat, hatályos 2009. július 1. 
26 Módosította a 166/2009. (V. 14.) Kt. számú határozat, hatályos 2009. július 1. 
27 Módosította a 166/2009. (V. 14.) Kt. számú határozat, hatályos 2009. július 1. 
28 Törölte a 270/2012. (VIII.02.) Kt. sz. határozat, hatályos 2012. augusztus 3-tól 
29 Módosította a 231/2012. (VI. 14.) Kt. számú határozat, hatályos 2012. július 1. 
30 Módosította a 280/2009. (VII.16.) Kt. számú határozat, hatályos 2009. július 17. 
31 Módosította a 166/2009. (V. 14.) Kt. számú határozat, hatályos 2009. július 1. 
 


