
 

Kivonat 
a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2016. február 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

13/2016. (II.15.)KT. határozata 

 
Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy jóváhagyja 

a Hajdúhadházi Mikrotérségi Bölcsőde alapító okiratának   

 

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. § (2) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján,  

- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 

Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdései, valamint   

- a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok 

osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.)  

NGM. rendelet alapján 

 

történő - a határozat 1. számú mellékletét képező Módosító Okirat szerinti - módosítását és - a 

határozat 2. számú melléklete szerinti - egységes szerkezetű Alapító Okirat kiadását, ezzel 

egyidejűleg hatályon kívül helyezi  a -  Hajdúhadházi Mikrotérségi Bölcsőde alapító okiratának 

módosítását jóváhagyó  -  13/2015. (III.30.) KT. számú határozatát. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Hajdúhadházi 

Mikrotérségi Bölcsődei Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsát. 

Határidő: azonnal 

Felelős:     Szőllős Sándor polgármester     

 

13/2016. (II 15.) KT. sz. határozat 1. számú melléklete 

Okirat száma: 

Módosító okirat 

A Hajdúhadházi Mikrotérségi Bölcsőde a Hajdúhadházi Mikrotérségi Bölcsődei Intézményfenntartó 

Társulás által 2015. április 29. napján kiadott, 138-9/2015. számú alapító okiratát az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a Hajdúhadházi Mikrotérségi 

Bölcsődei Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának …/2016. (II…….) HMBIT. számú 

határozatában, Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2016. (II…..) HÖ. 

számú határozatában, Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2016. (II…..) számú 

határozatában és Bocskaikert Községi Önkormányzat ../2016. (II….) KT. számú határozatában 

foglaltakra figyelemmel –a következők szerint módosítom: 



 

 

1. Az alapító okirat 4.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
kormányzati 

funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1. 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása 

2. 104035 
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali 

intézményében 

3. 104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében 

 

2. Az alapító okirat 5.2. pontjában a „Munkaviszony  A munka törvénykönyvéről szóló 
2012. évi I. törvény” elhagyásra kerül.  

 

3. Az alapító okirat 6. pontjából a „4/2014. (IX.16.) HMBIT. okiratszámú” szövegrész 
elhagyásra kerül. 

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

Hajdúhadház, 2016. ………………….. 

P.H. 

Csáfordi Dénes 

Társulás Elnöke 

 

13/2016. (II. 15.) KT. sz. határozat 2. számú melléklete 

Okirat száma: 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 



Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Hajdúhadházi Mikrotérségi 

Bölcsőde alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Hajdúhadházi Mikrotérségi Bölcsőde 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 4242 Hajdúhadház, Béke utca 54/A.  

1.2.2. telephelye:  

 telephely megnevezése telephely címe 

1. 
Hajdúhadházi Mikrotérségi Bölcsőde 

Téglási Telephelye 

4243 Téglás, Fényes utca 9-13. szám 

 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2008.03.01. 

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

2.2.1. megnevezése: Hajdúhadházi Mikrotérségi Bölcsődei Intézményfenntartó Társulás 

2.2.2. székhelye: 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. szám 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1. 
Hajdúhadház Városi Önkormányzat 

Bölcsőde 

4242 Hajdúhadház, Bercsényi utca 23. 

szám 

2. 
Családsegítő, Gyermekjóléti Szolgálat és 

Bölcsőde 

4243 Téglás, Fényes utca 16. szám 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének  



3.1.1. megnevezése: Hajdúhadházi Mikrotérségi Bölcsődei Intézményfenntartó Társulás     
Társulási Tanácsa 

3.1.2. székhelye: 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. szám 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Hajdúhadházi Mikrotérségi Bölcsődei Intézményfenntartó Társulás      

3.2.2. székhelye: 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. szám 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Gyermekek bölcsődei ellátása, gondozása és nevelése 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1. 889110 Bölcsődei ellátás 

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

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 

funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1. 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása 

2. 104035 
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali 

intézményében 

3. 104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:  
Bocskaikert Község, Téglás Város és Hajdúhadház Város közigazgatási területe 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv 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. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:  

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1. 
Közalkalmazotti jogviszony A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 

6. Záró rendelkezés  

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. szeptember 16. napján kelt alapító okiratát 
visszavonom. 

 

Hajdúhadház, 2016. …………………….. 

 

 

 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet  

5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Hajdúhadházi 

Mikrotérségi Bölcsőde 2016. …………..…..……………………………...... napján kelt, 

………………………………………………………… napjától alkalmazandó ………………………. okiratszámú módosító 

okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának. 

Kelt: ………………………………………………… 

P.H. 

Magyar Államkincstár 

Bocskaikert, 2016. február 18. 

A kivonat hiteléül:  

 

________________________ 

Gonda Lajosné  

jegyzőkönyvvezető 
 


