
ALAPÍTÓ OKIRAT

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló  1997.  évi  XXXI.  törvény 94.  §  (3)  bekezdése,  a  személyes  gondoskodást  nyújtó  gyermekjóléti,
gyermekvédelmi  intézmények,  valamint  személyek szakmai  feladatairól  és működésük feltételeiről  szóló
15/1998.(IV.30.) NM. rendelet. 35. § (1-2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
1 törvény rendelkezései2 az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki.

1.   A költségvetési szerv:

Neve: Városi Bölcsőde3

Székhelye: 5137 Jászkisér, Fő út 23.

2.   A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező jogszabály és határozat:

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (1)4 bekezdése.

A költségvetési szerv alapításának időpontja: 1952.

A költségvetési szerv alapítója: Jászkisér Község Elöljárósága

3.   A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:

Alaptevékenysége keretében látja el a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló- többször
módosított  1997.  évi  XXXI.  törvény  alapján  15.  §  (2)  bekezdésének  b)  pontja  alapján,  személyes
gondoskodáskeretébe tartozó5, gyermekjóléti alapellátás keretein belül a gyermekek napközbeni ellátását. 

4.A költségvetési szerv alaptevékenysége:

A bölcsőde olyan szolgáltató intézmény,  amely az alapellátás keretében alaptevékenységként  napközbeni
ellátást nyújt a gyermek számára. A bölcsőde feladata a három éven aluli gyermekek gondozása-nevelése,
harmonikus testi-szellemi fejlődésének segítése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével.6 

TEÁOR 8891 Gyermekek napközbeni ellátása
Szakágazat: 889110 Bölcsődei ellátás

2010. év január 1-től hatályos szakfeladatrend7 szerinti alaptevékenysége:8

562917 Munkahelyi étkeztetés
889101 Bölcsődei ellátás
A szakmai  alapfeladataként  meghatározott,  valamint  az  alaptevékenysége  ellátására  rendelkezésre  álló,
időlegesen  szabad  kapacitás  kihasználását  célzó,  nem  haszonszerzés  céljából  végzett  tevékenység.  A
költségvetési szerv szellemi és anyagi kapacitásával végzett valamennyi tevékenység alaptevékenység.9

5. Az intézmény törzskönyvi nyilvántartásba vételének azonosító adatai: 

- PIR azonosító száma: 660905

- adószám: 16838048-1-16

- TEÁOR száma: 8891

- gazdálkodási forma: 322

- KSH megyeszám: 16

6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem végez.

1  Módosította 101/2012. (IV.26.) Kt. határozat
2  Módosította 203/2010.(XII.09.) Kt. határozat,
3  Módosította 169/2009.(IX.10.) Kt. határozat.
4  Módosította 203/2010.(XII.09.) Kt. határozat,
5  Módosította 203/2010.(XII.09.) Kt. határozat
6  Módosította 203/2010.(XII.09.) Kt. határozat
7  Módosította 169/2009.(IX.10.) Kt. határozat.
8  Módosította 203/2010.(XII.09.) Kt. határozat,
9  Módosította 203/2010.(XII.09.) Kt. határozat,
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7. A költségvetési szerv   működési     köre  10  :

Jászkisér Város11 közigazgatási területe.

8. A költségvetési szerv fenntartója

Jászkisér Város12 Önkormányzata

9. A költségvetési szerv alapítói jogokkal felruházott irányító szervének neve, székhelye:

Jászkisér Város13 Önkormányzata Képviselő-testülete
5137 Jászkisér, Fő út 7.

10.   A költségvetési szerv    gazdálkodási besorolása  14   alapján:

Önállóan működő költségvetési szerv.

11  . A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:

A költségvetési  szerv  vezetőjét  a  Képviselő-testület  –  pályázat  alapján  –  a  közalkalmazottakról  szóló,
többször módosított 1992. évi XXXIII. 23. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, határozatlan időre
kinevezi  és egyidejűleg megbízza (a 356/2008.(XII.31.)  Korm. rendelet  8.  § (1) bekezdésének a)  pontja
szerint) a költségvetési szerv magasabb vezetői feladatainak ellátására.
A vezetői megbízás nyilvános pályázat útján tölthető be.

12.   A   költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya:

A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak jogviszonyára, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény az irányadó. 

13.   A     A költségvetési szerv feladatának jelleg  15  :

A  személyes  gondoskodást  nyújtó  gyermekjóléti,  gyermekvédelmi  intézmények,  valamint  személyek
szakmai  feladatairól  és  működésük  feltételeiről  szóló  15/1998.  (IV.30.)  NM.  rendelet.  35.  §  (5)  bek.
értelmében hetes (5 napos) bölcsőde.16

14.   A   költségvetési szerv   17  feladat ellátását szolgáló vagyona  :

Jászkisér, Fő út 23.              Hrsz.: 39.

15.   A   költségvetési szerv  18     f  eladat ellátását szolgáló vagyona feletti rendelkezési jog Jászkisér Város  19

Önkormányzata Képviselő-testületét illeti meg.

A költségvetési  szerv  a  rendelkezésre  álló  vagyont  az  adott  intézményi  feladat  ellátásig  nem jogosult
elidegeníteni, és megterhelni. A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az intézményben a leltár szerint
nyilvántartott  eszközök.  Az  egyes  vagyontárgyak  bérbeadásánál,  hasznosításánál  Jászkisér  Város20

Önkormányzata  Képviselő-testületének  az  önkormányzat  vagyonáról  szóló  rendeletében  foglaltakat  kell
alkalmazni. 

16.   A    költségvetési szerv     21  gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:

10  Módosította 203/2010.(XII.09.) Kt. határozat
11  Módosította 169/2009.(IX.10.) Kt. határozat
12  Módosította 169/2009.(IX.10.) Kt. Határozat
13  Módosította 169/2009.(IX.10.) Kt. Határozat
14  Módosította 203/2010.(XII.09.) Kt. határozat
15     Módosította 203/2010.(XII.09.) Kt. határozat
16  Módosította 203/2010.(XII.09.) Kt. határozat
17  Módosította 203/2010.(XII.09.) Kt. határozat,
18  Módosította 203/2010.(XII.09.) Kt. határozat,
19  Módosította 169/2009.(IX.10.) Kt. Határozat,
20  Módosította 169/2009.(IX.10.) Kt. Határozat,
21  Módosította 203/2010.(XII.09.) Kt. határozat,
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Önállóan működő, a költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében, teljes jogkörrel
és  felelősséggel  rendelkező  költségvetési  szerv.  A költségvetési  szerv  pénzügyi-  gazdasági  feladatait  a
Jászkisér Város22 Polgármesteri Hivatala látja el.
Bankszámla száma:   11745114-16838048.23 

17.   A   költségvetési szervhez  24   felvehető ellátottak száma:

A maximálisan felvehető létszám:  26 fő 25.

Engedélyezett csoportok száma: 2.

ZÁRADÉK

Jelen alapító okirat módosítás 2012. május 01. napján lép hatályba. Ezen alapító okirat módosítást Jászkisér
Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012. április 26-i ülésén hozott 101/2012.(IV.26.) határozatával
jóváhagyta.

Jászkisér, 2012. április 26.

                                                                                    Hajdú László 
                                                                                   polgármester

22  Módosította 203/2010.(XII.09.) Kt. határozat,
23  Módosította 101/2012. (IV.26.) Kt. határozat
24  Módosította 203/2010.(XII.09.) Kt. határozat,
25  Módosította 102/2012. (IV.26.) Kt. határozat
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