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Kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok
osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet

Az előterjesztést tárgyaló bizottságok:
Mikepércs, 2019. november 27.

Tisztelt Képviselő-testület!
A Mikepércsi Bölcsőde alapító okiratát a 21/2014. (V. 20.) számú határozatával
fogadta el a képviselő-testület.
Az alapító okirat jelenlegi módosítása vált szükségessé mivel nem a hatályos 68/2013.
(XII.29.) NGM rendelet szerint tartalmazza a kormányzati funkció besorolását.
A kormányzati funkciók hatályos besorolása: 101031 Gyermekek bölcsödében és mini
bölcsődében történő ellátása
A fentiek alapján elkészült a Mikepércs Bölcsöde alapító okiratának Módosító okirata
és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata. Kérem a Tisztelt
képviselő-testületet, hogy az elfogadásukról szóló határozatot vitassa meg és döntsön
az elfogadásáról.
Mikepércs, 2019. november 27.
Tímár Zoltán s.k.
polgármester

…/2019. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat
(tervezet)
Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy:
1. a Mikepércsi Bölcsőde Alapító okiratának Módosító okiratát az 1. számú
melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
2. a Mikepércsi Bölcsőde módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító
okiratát a 2. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
A képviselő-testületi felkéri az intézményvezetőt, hogy a Módosító okiratot és az
Alapító okiratot ezen határozattal együtt a Magyar Államkincstár HBM-i Igazgatósága
részére küldje meg a törzskönyvi átvezetés végett.
•
•

Felelős: Dudás Gyöngyike intézményvezető
Határidő: azonnal

Okirat száma:

Módosító okirat
A Mikepércsi Bölcsőde a Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014.09.08. napján
kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a Képviselőtestület ……/2019.(XI…..) számú határozatára figyelemmel –a következők szerint módosítom:

1.

Az alapító okirat 9. pontja – mely a módosított okirat 4.1., 4.3.és 4.4. pontjai alatt szerepel –
helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.1. A költségvetési szerv közfeladata: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 8. pontja szerinti gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások. A
gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatóságról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.)
42. § (1)-(2) bekezdése alapján a bölcsődei ellátás. Bölcsődés korú gyermekek szakszerű gondozása és
nevelése. Sajátos nevelési igényű bölcsődés korú gyermekek gondozása, nevelése, ellátása.
4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Az intézmény a családban nevelkedő a Gyvt. 42. § (1)
bekezdésében meghatározott életkorú gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és
nevelését biztosítja a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények,
valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM
rendelet 3. címe szerinti bölcsődei ellátás keretében.
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

104031

Gyermekek bölcsödében és mini bölcsődében történő ellátása

2

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében”

2. Az alapító okirat 12. pontja – mely a módosított okirat 5.1. pontja alatt szerepel – a következő
szöveggel egészül ki: „..5 évre..”
3.

Az alapító okirat a következő 2.1. ponttal egészül ki:
„2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2014.08.18.”

4.

Az alapító okirat 3., 4., 5.1., 10., 11., 14. és 15. pontjai elhagyásra kerülnek.

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.

Kelt: Mikepércs, időbélyegző szerint

P.H.

Timár Zoltán
polgármester

Okirat száma:

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a(z) Mikepércsi Bölcsőde alapító
okiratát a következők szerint adom ki:

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

A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Mikepércsi Bölcsőde

1.2.

A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 4271 Mikepércs, Tisza István utca 12.

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

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2014.08.18.

2.2.

A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1. megnevezése: Mikepércs Községi Önkormányzat
2.2.2. székhelye: 4271 Mikepércs, Kossuth utca 1

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1.

A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő- testülete
3.1.2. székhelye:4271 Mikepércs, Kossuth utca 1

3.2.

A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése: Mikepércs Községi Önkormányzat
3.2.2. székhelye:4271 Mikepércs, Kossuth utca 1

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1.

A költségvetési szerv közfeladata: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdése 8. pontja szerinti gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások. A gyermekek
védelméről és gyámügyi igazgatóságról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 42. §
(1)-(2) bekezdése alapján a bölcsődei ellátás. Bölcsődés korú gyermekek szakszerű gondozása és
nevelése. Sajátos nevelési igényű bölcsődés korú gyermekek gondozása, nevelése, ellátása.

4.2.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

1

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

889110

Bölcsődei ellátás

4.3.

A költségvetési szerv alaptevékenysége: Az intézmény a családban nevelkedő a Gyvt. 42. § (1)
bekezdésében meghatározott életkorú gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és
nevelését biztosítja a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998.
(IV.30.) NM rendelet 3. címe szerinti bölcsődei ellátás keretében.

4.4.

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

104031

Gyermekek bölcsödében és mini bölcsődében történő ellátása

2

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

4.5.

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Mikepércs, Sáránd, Hajdúbagos, Derecske,
Debrecen települések közigazgatási területe.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét nyilvános pályázati
eljárás útján – határozott időtartamra 5 évre – Mikepércsi Községi Önkormányzatának Képviselőtestülte bízza meg a közalkalmazottak jogállásáról szól 1992. évi XXXIII. törvény 23. §-a, valamint
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásról szóló 257/2000 (XII. 26.)
Korm. rendelet alapján. Az intézményvezető felett a munkáltatói jogokat Mikepércs Községi
Önkormányzat polgármestere gyakorolja.

5.2.

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

1
2

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

közalkalmazotti jogviszony

Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény

munkaviszony

Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

közfoglalkoztatási jogviszony

A közfoglalkoztatásról szóló és a közfoglalkoztatáshoz
kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló
2011. évi. CVI. törvény

megbízási jogviszony

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

3
4

6. Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel
egyidejűleg a költségvetési szerv 2014.09.08. napján kelt alapító okiratot visszavonom.

Kelt: Mikepércs, időbélyegző szerint
P.H.

Timár Zoltán
polgármester

