
 

Okirat száma: 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a(z) Püspökmajor 
lakótelepi Bölcsőde alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Püspökmajor lakótelepi Bölcsőde 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 2000 Szentendre, Hamvas Béla utca 1.  

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.1.1. megnevezése: Szentendre Város Önkormányzat 

2.1.2. székhelye: 2000 Szentendre, Városház tér 3. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 2000 Szentendre, Városház tér 3. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Szentendre Város Önkormányzat 

3.2.2. székhelye: 2000 Szentendre, Városház tér 3. 

 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 
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4.1. A költségvetési szerv közfeladata: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény alapján bölcsődei ellátás, valamint gyermekétkeztetés 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 889110 Bölcsődei ellátás 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: szociális közszolgáltatást végző költségvetési 
szerv, 8532-1 bölcsődei alapellátás, a gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb 
szolgáltatás: időszakos gyermekfelügyelet; gyermekétkeztetési feladatok ellátása; 
gondozási egységek (férőhelyek) száma: 

bölcsődei gondozási egységek: 6 

bölcsődei csoportok: 12 (144 férőhely, maximált feltöltöttség: 168 fő) 

időszakos gyermekfelügyelet: a normál bölcsődei csoport üres férőhelyein 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 

2 
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali 

intézményében 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Szentendre Város közigazgatási 
területe 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézményvezetői (bölcsődevezetői) 
állást nyilvános pályázat útján kell betölteni. 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. 
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 szerin illetékes szakmai kollégium tagjának.   

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
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megbízási jogviszony a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyvről szóló 
törvény megbízási szerződésre, valamint az 
egészségügyi 

tevékenység folytatására vonatkozó mindenkor 
hatályos jogszabályi rendelkezések  

 


