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Kivonat 
a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2013. február 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 

Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 

11/2013. (II. 25.) KT. sz. határozata 

 

Bocskaikert Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Mikrotérségi Bölcsőde alapító 
okiratának   

 
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján,  
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § 

(1)-(2) bekezdései, valamint   
- a szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011.  

(XII. 31.) NGM. rendelet szerinti 
 
2013. március 01-től történő – a határozat 1. számú mellékletét képező Módosító Okirat 

szerinti - módosítását, és a - határozat 2. számú melléklete szerinti - egységes szerkezetű 

Alapító Okirat kiadását jóváhagyja, ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 

93/2012.(IX.27.) KT. sz. határozatát. 

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a módosítás következtében szükséges 

intézkedések megtételére. 

Határidő:  2013. március 01. 
Felelős:  polgármester  
 

 

Bocskaikert, 2013. február 26. 

 

 

A kivonat hiteléül: 

 

    

Gonda Lajosné 
jegyzőkönyvvezető 
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11/2013. (II. 25.) KT. számú határozat 1. számú melléklete 

 
ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

 
A Hajdúhadházi Mikrotérségi Bölcsődei Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa - 

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete 263/2012.(XII.14.) HÖ. sz. 

határozatával, Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 97/2011. (XI. 17.) számú 

határozatával, valamint Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 93/2012. (IX. 

27.) KT. határozatával elfogadott - Mikrotérségi Bölcsőde egységes szerkezetű alapító 
okiratát – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 

(XII.31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbiak szerint 
módosítja: 

 

1. Az alapító okirat „preambulummal” egészül ki a kiadó megjelölésével, és a kiadására 

vonatkozó jogszabályokra történő utalással: 

„A Hajdúhadházi Mikrotérségi Bölcsődei Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendelet 5. § (1)-(2) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi 

alapító okiratot adja ki:” 

 

2. Az alapító okiratban meghatározott egyes tartalmi elemek sorszámozásra kerülnek 1 – 19-

ig, és az alapító okirat oldalszámozást kap 1 – 2. oldalig. 

 

3. A költségvetési szerv „Neve” tartalmi elem helyébe „Megnevezése” lép. A költségvetési 

szerv megnevezése Hajdúhadházi Mikrotérségi Bölcsődére módosul. 
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4. A költségvetési szerv „Telephelye, ellátottak számára nyitva álló helyisége” tartalmi elem 

helyébe „Telephelye címe, megnevezése ” lép, az elem tartalma az alábbiak szerint módosul: 

4242 Hajdúhadház, Bercsényi u. 23.  
4243 Téglás, Fényes u. 9-13. sz. Hajdúhadházi Mikrotérségi Bölcsőde Téglási Telephelye 
 

5. A költségvetési szerv „Létrehozásáról rendelkező jogszabály” tartalmi elem törlésre került. 

 
6. A költségvetési szerv „Közvetlen jogelődjének neve, székhelye:” tartalmi megjelölés 

helyébe „Jogelődjének megnevezése, székhelye:” kerül, az elem tartalma nem változik. 

 
7. A költségvetési szerv „Jogszabályban meghatározott közfeladata:” tartalmi megjelölés 

helyébe a „Közfeladata:” lép, az elem tartalma nem változik. 

8. Kiegészül az „Alaptevékenysége:” tartalmi elemmel, mely az alábbiak szerint kerül 

rögzítésre: „A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény 42. § (1) bekezdése szerinti bölcsődei ellátást biztosít.” 

 
9. Az „Alaptevékenységei” és azok „Szakfeladat szám és megnevezés” tartalmi elem 

megjelölés „Alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása:”-ra módosul. 

 
10. A költségvetési szerv „Vállalkozási tevékenysége” tartalmi elem törlésre került. 

 
11. Az „Működési köre:” tartalmi megjelölés helyébe „Illetékessége, működési köre:” tartalmi 

megjelölés lép. 

 
12. Az „Irányító szerv neve, címe:” tartalmi elem megjelölés helyébe „Irányító szerv neve, 

székhelye:” megjelölés lép, a tartalmi elem az alábbira módosul:.  

„Hajdúhadházi Mikrotérségi Bölcsődei Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 
(4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.)” 

 
13. A „Fenntartó szerveinek neve és címe” tartalmi elem megjelölés helyébe „Fenntartó neve 

és székhelye” megjelölés lép, a tartalmi elem az alábbira módosul:.  

„Hajdúhadházi Mikrotérségi Bölcsődei Intézményfenntartó Társulás (4242 Hajdúhadház, 
Bocskai tér 1.)” 
 
14. A gazdálkodási feladatait ellátó szerv neve, címe Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 
4242 Hajdúhadház Bocskai tér 1. szám módosul. 

 
15. A gazdálkodási jogköre tartalmi elnevezése „Gazdálkodási besorolása:” elnevezésre 

módosul mely: „Önállóan működő költségvetési szerv.” 
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16. A „Vezetőjének kinevezési rendje:” tartalmi elem megjelölés helyébe: „Vezetőjének 

megbízási rendje:” lép, a tartalmi elem az alábbira módosul: 

„Az intézményt − a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény valamint a 
257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján határozott (legfeljebb 10 év) időre kinevezett 
magasabb vezetői beosztású intézményvezető vezeti. Az intézményvezető felett a kinevezési, 
vezetői megbízási, felmentési és fegyelmi jogkört a Hajdúhadházi Mikrotérségi Bölcsődei 
Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa gyakorolja a társult települések képviselő-
testületei véleményei figyelembe vételével. Az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója a 
Társulási Tanács elnöke.” 
 

17. „A feladatellátást szolgáló vagyon:” tartalmi eleme az alábbira módosul: 

„Az intézmény a Hajdúhadházi Mikrotérségi Bölcsődei Intézményfenntartó Társulás 
Társulási Tanácsa által megállapított költségvetésből a hatályos jogszabályoknak 
megfelelően gazdálkodik. Az intézmény működéséhez szükséges vagyont és annak használatát 
a társult önkormányzatok biztosítják.” 
 

18. A „Záradék” az alábbiak szerint módosul: 

„Jelen alapító okirat 2013. március 01-jén lép hatályba. 
 
Az alapító okiratot a Hajdúhadházi Mikrotérségi Bölcsődei Intézményfenntartó Társulás 
Társulási Tanácsa a …./2013. …számú határozatával  fogadta el.” 
 

Hajdúhadház, 2013. …………….. 
      P.H. 
  ____________________                                                       _________________ 
                Dr. Kiss Katalin                Csáfordi Dénes  
                        jegyző                                                   Társulás Elnöke  
      mint a munkaszervezet vezetője 
 

11/2013. (II. 25.) KT.  számú határozat 2. számú melléklete 

 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

 
A Hajdúhadházi Mikrotérségi Bölcsődei Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendelet 5. § (1)-(2) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi 

alapító okiratot adja ki: 

 

A költségvetési szerv 
  

1. Megnevezése: Hajdúhadházi Mikrotérségi Bölcsőde 
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2. Székhelye: 4242 Hajdúhadház, Béke u. 54/A. 
 

3. Telephely címe, 
megnevezése: 

  

4242 Hajdúhadház, Bercsényi u. 23.  
4243 Téglás, Fényes u. 9-13. sz. Hajdúhadházi Mikrotérségi 
Bölcsőde Téglási Telephelye 
 

4. Jogelődjének 
megnevezése 
székhelye: 

Hajdúhadház Városi Önkormányzat Bölcsődéje 
4242 Hajdúhadház, Bercsényi u. 23. 
Téglás Városi Önkormányzat Családsegítő- Gyermekjóléti 
Szolgálat és Bölcsőde 
4243 Téglás, Fényes u. 9-13 
 

5. Közfeladata: Gyermekek bölcsődei ellátása, gondozása és nevelése 
 

6. Alaptevékenysége: 
 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény 42. § (1) bekezdése szerinti bölcsődei 
ellátást biztosít. 
 

7. Államháztartási 
szakágazati 
besorolása: 

 

 
889110 bölcsődei ellátás (gyermekek napközbeni ellátása) 

 

8. Intézmény 
férőhelyeinek száma: 

 
110 

  
Szakfeladat száma és megnevezése 
 

9. Alaptevékenységek 
szakfeladat szerinti 
besorolása: 

 

889101  Bölcsődei ellátás  
889109 Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb 
szolgáltatások  
- speciális tanácsadás 
- időszakos gyermekfelügyelet 
- játékkölcsönzés 
    

10. Illetékessége, 
működési köre: 

        Bocskaikert község, Téglás Város és Hajdúhadház Város      
közigazgatási területe 

 
 

11. Irányító szerv 
neve, székhelye:  

 

Hajdúhadházi Mikrotérségi Bölcsődei Intézményfenntartó 
Társulás Társulási Tanácsa  
(4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.) 

 
12. Fenntartó neve 

és székhelye: 
Hajdúhadházi Mikrotérségi Bölcsődei Intézményfenntartó 
Társulás 
 (4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.) 

 
13. Gazdálkodási 

feladatait ellátó 
szerv neve, 
címe: 

 
 

Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 
4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. 
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14. Gazdálkodási 
besorolása: 

Önállóan működő költségvetési szerv 

 

 

15. Vezetőjének   
megbízási 
rendje: 

 

Az intézményt − a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény valamint a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 
alapján határozott (legfeljebb 10 év) időre kinevezett magasabb 
vezetői beosztású intézményvezető vezeti. Az intézményvezető 
felett a kinevezési, vezetői megbízási, felmentési és fegyelmi 
jogkört a Hajdúhadházi Mikrotérségi Bölcsődei 
Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa gyakorolja a 
társult települések képviselő-testületei véleményei figyelembe 
vételével. Az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója a Társulási 
Tanács elnöke. 
 

16. Foglalkoztatott-
jaira vonatkozó 
foglalkoztatási 
jogviszonyok 
megjelölése: 

 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény szerinti közalkalmazottak, és a munka törvénykönyve 
szerint foglalkoztatott munkavállalók. 

 
 

17. A feladatellátást 
szolgáló vagyon: 

Az intézmény a Hajdúhadházi Mikrotérségi Bölcsődei 
Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa által 
megállapított költségvetésből a hatályos jogszabályoknak 
megfelelően gazdálkodik. Az intézmény működéséhez 
szükséges vagyont és annak használatát a társult 
önkormányzatok biztosítják. 
 

18. Vagyon feletti 
rendelkezés 
joga: 

 
Az intézmény a társult önkormányzatok vagyonrendeleteiben 
meghatározottak szerint kezeli a használatába adott vagyont. A 
két önkormányzat közös tulajdonában lévő vagyon feletti 
rendelkezés jogát a társulási megállapodás szabályozza. 

 

  19. Záradék:  

Jelen alapító okirat 2013. március 01-jén lép hatályba. 
 
Az alapító okiratot a Hajdúhadházi Mikrotérségi Bölcsődei Intézményfenntartó Társulás 
Társulási Tanácsa a …./2013. …számú határozatával  fogadta el. 
 
 
Hajdúhadház, 2013. ……………… 
 
      P.H. 
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                  ____________________ 
                       Csáfordi Dénes 

       Társulás Elnöke 
 

Bocskaikert, 2013. február 11. 

 

                Szőllős Sándor  
                     polgármester 
 

 


