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ALAPÍTÓ OKIRAT 
(egységes szerkezetben a módosításokkal) 

 

 

1. Költségvetési szerv neve: Püspökmajor lakótelepi Bölcsőde 

 

2. Költségvetési szerv székhelye: SZENTENDRE 

 Hamvas B. u. 1. 

 2000 

 

3. Ellátandó alaptevékenységek: szakágazati besorolása: gyermekek napközbeni ellátása 

(8891 ágazati számjel, TEÁOR ’08)1 

 

4. Gazdálkodási jogkör: A szerv a gazdálkodása megszervezésének módjára 

tekintettel részben önállóan gazdálkodó 

 

5. Felügyeleti szerv: Az alapító szerv felügyeleti szerve Szentendre Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

6. Az alapító szerv neve: Szentendre Város Önkormányzata 

 

7. A költségvetési szerv vezető- A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási 

jének kinevezési (megbízási) rendje az alábbiak szerint alakul: az intézményvezetői 

rendje: /bölcsődevezetői/ állást nyilvános pályázat útján kell 

betölteni. 

 

8. Az ellátandó vállalkozási te- Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem 

vékenységének köre, mértéke: folytathat. 

 

9. Az intézmény – külön megálla- Szentendre Város Gazdasági Ellátó Szervezete 

podásban rögzített – pénzügyi, 

gazdálkodási feladatainak ellá- 

tására köteles önállóan gazdál- 

kodó költségvetési szerv neve, 

székhelye:  

 

10. Az intézmény egészségügyi 

      ellátási funkciót tölt be. 

      10/1. Az intézmény típusa: Bölcsőde 

      10/2. Az intézmény neve:  Püspökmajor lakótelepi Bölcsőde 

      210/3. Az intézmény feladata: - bölcsődei alapellátás 

- játszócsoport 

- időszakos gyermekfelügyelet 

      310/4. Gondozási egységek száma 

a bölcsődei alapellátásban: 5 

a bölcsődei csoportok száma: 10 (100 férőhely, maximált 

feltöltöttség: 120 fő) 

                                                 
1 Módosította a 21/2008. (I.22.) Kt. számú határozat, hatályos 2008. február 1-jétől 
2 Módosította az 54/2008. (II.12.) Kt. számú határozat, hatályos 2008. február 20-ától 
3 Módosította az 54/2008. (II.12.) Kt. számú határozat, hatályos 2008. február 20-ától 
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a játszócsoportok száma: 1 (10 férőhely, maximált 

feltöltöttség: 12 fő) 

az időszakos gyermekfelügyeleti 

az időszakos gyermekfelügyeleti 

csoportok száma: 1 (10 férőhely, maximált 

feltöltöttség: 12 fő) 

 

      10/5. A feladat ellátását szol- 

               gáló vagyon:  A feladat ellátását szolgáló alapításkori – alapító okirat 

     Jóváhagyásakor meglévő – ingatlan 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, gazdál- 

     kodási feladatok ellátásával megbízott önálló költség- 

     vetési szervet (GESZ) illeti meg. 

     Az intézményvezető jogosult az egyes vagyontárgyak 

     bérbeadására. 

 

     10/7. Az intézmény székhelyén 

              kívüli intézményegységek 

              telephelyei:   Az intézménynek a székhelyén kívül működő intézmény- 

     egysége nincs. 

 

 

Szentendre, 2008. február 12. 

 

 

 

 

                          Az alapító képviseletében: 

 

dr. Dietz Ferenc 

polgármester 

 

 


