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Az előkészítésben közreműködött:
Dr. Demeter-Bankó Nikolett
jogi szakreferens
Előterjesztés
az „Aranykapu” Bölcsőde
Alapító Okirat módosításáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019.
(XII. 7.) PM rendelet tartalmazza az önkormányzat fenntartása alatt lévő intézmények esetében
használható alaptevékenységek felsorolását, kormányzati funkciókódokkal való megjelölését.
A hivatkozott jogszabály néhány esetben eltérő megnevezéseket használ a korábban alkalmazott
alaptevékenységek esetében, ezért valamennyi önkormányzati intézmény alapító okiratát át kellett
nézni, a pontosítás érdekében.
Az Aranykapu Völcsőde vonatkozásában a meglévő tevékenységi körök elnevezésének
helyreigazítása megtörtént, valamit az intézmény Alapító okiratának formai javításait elvégeztük.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.
Határozati javaslat:
Aszód Város Önkormányzati Képviselő-testületének /2020. (IX.16.) határozata
az „Aranykapu” Bölcsőde Alapító Okirat módosításáról
A Képviselő-testület az „Aranykapu” Bölcsőde Alapító Okirat módosításáról szóló előterjesztést
megtárgyalta és a következő határozatot hozta.
1. A Képviselő-testület az előterjesztés mellékletében található módosító okiratot, valamint
a módosított alapító okiratot egységes szerkezetben megtárgyalta, és elfogadta.
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a dokumentumokat küldje meg a
Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatósága részére illetve
felhatalmazza a Polgármestert, hogy járjon el az esetleges hiánypótlások során.
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Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs
polgármester
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jegyző
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Okirat száma: 1/2020. (IX. 16.)

Módosító okirat
Az „Aranykapu” Bölcsőde az Aszód Város Önkormányzata Képviselő-testülete által 2016.
március 31. napján kiadott, 3/2016. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján az Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete
…./2020. (IX. 16.) számú határozatára figyelemmel –a következők szerint módosítom:
1. Az intézmény alapító okiratának 4.4 részében rögzített alaptevékenységek
megnevezése a következőképp módosul:
4.4 A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

104031

2

104035

3

104036

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő
ellátása
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali
intézményében
Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását
biztosító intézményben

2. A „6. Záró rendelkezés” rész és az azt követő keltezési, aláírási részek jogszabályi
változások folytán törlésre kerülnek.

Kelt: Aszód, „Időbélyegző szerint”
P.H.
Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs
Polgármester
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Okirat száma: 2/2020. (IX. 16.)

Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján az „Aranykapu” Bölcsőde
alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1.

A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: „Aranykapu” Bölcsőde

1.2.

A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 2170 Aszód, Kossuth L. u. 78/A.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2003.03.24.

2.2.

A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1. megnevezése: Aszód Város Önkormányzat
2.2.2. székhelye: 2170 Aszód, Szabadság tér 9.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1.

A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Aszód Város Önkormányzat Képviselő-Testülete
3.1.2. székhelye:2170 Aszód, Szabadság tér 9.

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése: Aszód Város Önkormányzata
3.2.2. székhelye:2170 Aszód, Szabadság tér 9.
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4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1. A költségvetési szerv közfeladata:
A családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátásának, szakszerű gondozásának és
nevelésének biztosítása a gyermekvédelemről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. és a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései szerint.
4.2.

1

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

889110

Bölcsődei ellátás

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: a gyermekvédelemről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. tv. által megfogalmazottak szerinti feladatok ellátása. Biztosítja a családban
nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését. Ha
a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az
óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a
bölcsődében. A bölcsőde a fentieken túl végezheti a fogyatékos gyermekek nevelését és
gondozását is. A bölcsődei ellátásban a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. §
25. pontja szerinti gyermek legfeljebb hatéves koráig vehet részt. A bölcsőde az alapellátáson
túl szolgáltatásként speciális tanácsadással, időszakos gyermekfelügyelettel, gyermekhotel
működtetésével, vagy más gyermeknevelést segítő szolgáltatásokkal segítheti a családokat.
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

1
2
3
4.5.

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

104031

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében
történő ellátása

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok
nappali intézményében

104036

Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni
ellátását biztosító intézményben

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Aszód város közigazgatási területe, de
a szabad férőhelyek függvényében felvehető más településen állandó lakhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkező szülő vagy gondviselő gyermeke is.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, és az annak végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.)
Kormányrendelet alapján a bölcsőde vezetőjét nyilvános pályázat útján Aszód
Önkormányzatának Képviselő-testület bízza meg, és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.
Az egyéb munkáltatói jogokat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény alapján a polgármester gyakorolja. A bölcsődevezető magasabb vezető
beosztású közalkalmazott. A bölcsőde többi alkalmazottja tekintetében a munkáltatói jogokat
a bölcsődevezető gyakorolja. Az intézményvezető kinevezése határozott időtartamra, 5 évre
szól.
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5.2.

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

közalkalmazotti jogviszony

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak
jogállásáról

2

munkaviszony

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

3

megbízási jogviszony

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

1

6

