
 
ELŐTERJESZTÉS 

a Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról 

 
A Magyar Államkincstár azzal fordult az önkormányzat felé, hogy saját konyhás feladatellátás esetén 
a gyermekétkeztetési támogatás teljes évi igénybevételéhez a Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde 
alapító okiratának módosítására van szükség. Az átvezetésre kiszabott határidő: 2017. július 31. 
Amennyiben a változások ezen időpontig nem kerülnek bejegyzésre, úgy a támogatás időarányos 
részéről le kell mondani, mivel az év elejétől kapott támogatás jogtalan igénybevételnek számít. 
 
Fentiek értelmében a konyhai feladatok ellátását az alapító okirat 4.1. é s 4.3. pontjában 
szövegszerűen is fel kell tüntetni. A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően az alapító okirat 
szerkezeti változásait a módosító okiratban is át kell vezetni. 
 
Kérem a Képviselő-testületet a Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde módosító okiratának és az 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának elfogadására. 
 
Mellékletek:  

- 1.sz. melléklet: Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde Alapító okiratának módosító okirata, 
- 2.sz. melléklet: Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde Alapító okirata egységes szerkezetben 

 
Biatorbágy, 2017. június 29. 
       
                                                              Tisztelettel: 
 
 
        Tarjáni István s.k. 
         Polgármester 
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Határozati javaslat I. 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
…../2017.(VI.29.) határozata 

 

A Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról 

 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a Biatorbágyi Gólyafészek 
Bölcsőde Alapító Okiratának módosítását. 
 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ (7) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva  
 

módosítja 
 
a Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde Alapító Okiratának következő pontjait:  
 

1. Az alapító okirat 4.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

4.1.  A költségvetési szerv közfeladata: A gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 41-42.§ alapján 
gyermekek bölcsődei ellátása, gondozása, nevelése; a Gyvt. 21-21/A. § alapján konyhai 
feladatok ellátása. 

2. Az alapító okirat 4.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A bölcsőde a családban nevelkedő a Gyvt. 
42. §(1) bekezdésében meghatározott életkorú gyermekek napközbeni ellátását, 
szakszerű gondozását és nevelését biztosítja. A bölcsőde az alapellátáson túl 
szolgáltatásként játszócsoport működtetésével, időszakos gyermekfelügyelettel, 
gyermeknevelési, étkeztetési tanácsadással segíti a családokat. A bölcsőde saját konyha 
működtetésével biztosítja a gyermekétkeztetés ellátását, az alapanyagok beszerzésétől 
az ételek elkészítésén át az ellátottak részére történő feltálalásig. A munkáltató azon 
munkakörökben dolgozók részére, akik közvetlenül részt vesznek a gyermekek 
élelmezésében, az ételek elkészítésében, szállításában, illetve a gyermekek 
étkezésének bonyolításában, a munkahelyükön étkeztetési ellátást biztosít. 

 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Osztály 
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Határozati javaslat II. 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2017.(VI.29.) határozata 
 

a Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde Módosító okiratának elfogadásáról 

 
 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Biatorbágyi Gólyafészek 
Bölcsőde alapító okiratát módosító okiratot. 
 
A módosító okirat jelen határozat mellékletét képezi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Osztály 
 
 
        
 
 
 

Határozati javaslat III. 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
…../2017.(VI.29.) határozata 

 

a Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde Alapító Okiratának elfogadásáról 

 
 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Biatorbágyi Gólyafészek 
Bölcsőde egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát. 
 
Az egységes szerkezetű alapító okirat jelen határozat mellékletét képezi. 
 
 
Határidő. azonnal 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Osztály 



Okirat száma: 797960-1/2017. 

Módosító okirat 

 A Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde a Biatorbágy Város Önkormányzata által 2016. május 
26. napján kiadott,  797960-2/2016. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének …./2017. (VI.29.), …../2017. (VI.29.) és ……/2017. (VI.29.) határozataira 
figyelemmel – a következők szerint módosítom: 
 

1. Az alapító okirat 4.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

4.1.  A költségvetési szerv közfeladata: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 41-42.§ alapján gyermekek bölcsődei 
ellátása, gondozása, nevelése; a Gyvt. 21-21/A. § alapján konyhai feladatok ellátása. 

2. Az alapító okirat 4.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A bölcsőde a családban nevelkedő a Gyvt. 42. 
§(1) bekezdésében meghatározott életkorú gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű 
gondozását és nevelését biztosı́tja. A bölcsőde az alapellátáson túl szolgáltatásként 
játszócsoport működtetésével, időszakos gyermekfelügyelettel, gyermeknevelési, étkeztetési 
tanácsadással segı́ti a családokat. A bölcsőde saját konyha működtetésével biztosı́tja a 
gyermekétkeztetés ellátását, az alapanyagok beszerzésétől az ételek elkészı́tésén át az 
ellátottak részére történő feltálalásig. A munkáltató azon munkakörökben dolgozók részére, 
akik közvetlenül részt vesznek a gyermekek élelmezésében, az ételek elkészı́tésében, 
szállı́tásában, illetve a gyermekek étkezésének bonyolı́tásában, a munkahelyükön étkeztetési 
ellátást biztosı́t. 

 
       
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 
 
Kelt: Biatorbágy, 2017. június 29. 

P.H. 

Tarjáni István 
polgármester 



Okirat száma: 797960-2/2017. 

Alapıt́ó okirat 
módosı́tásokkal egységes szerkezetbe foglalva 

 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Biatorbágyi 
Gólyafészek Bölcsőde alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. Költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 
1.1.1. megnevezése: Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde 
1.1.2. rövidı́tett neve: Gólyafészek Bölcsőde 

1.2. A költségvetési szerv 
1.2.1. székhelye: 2051 Biatorbágy, Szent István u. 2. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapı́tásának dátuma:  2012.05.01.  

2.2. A költségvetési szerv alapı́tásáról rendelkező jogszabály: 87/2012.(04.26.)OÖ h 

2.3. A költségvetési szerv alapı́tására, átalakı́tására, megszüntetésére jogosult szerv 
2.3.1. megnevezése: Biatorbágy Város OÖ nkormányzata 
2.3.2. székhelye: 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/a. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1.  A költségvetési szerv irányı́tó szervének 
3.1.1. megnevezése: Biatorbágy Város OÖ nkormányzatának  Képviselő-testülete 
3.1.2. székhelye: 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/a. 
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3.2 A költségvetési szerv fenntartójának 
3.2.1.     megnevezése: Biatorbágy Város Önkormányzata 

3.2.2. székhelye: 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a.  
 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1.  A költségvetési szerv közfeladata: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 41-42.§ alapján gyermekek bölcsődei ellátása, 
gondozása, nevelése; a Gyvt. 21-21/A. § alapján konyhai feladatok ellátása. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 
 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 889110 Bölcsődei ellátás 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A bölcsőde a családban nevelkedő a Gyvt. 42. §(1) 
bekezdésében meghatározott életkorú gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és 
nevelését biztosı́tja. A bölcsőde az alapellátáson túl szolgáltatásként játszócsoport 
működtetésével, időszakos gyermekfelügyelettel, gyermeknevelési, étkeztetési tanácsadással 
segı́ti a családokat. A bölcsőde saját konyha működtetésével biztosı́tja a gyermekétkeztetés 
ellátását, az alapanyagok beszerzésétől az ételek elkészı́tésén át az ellátottak részére történő 
feltálalásig. A munkáltató azon munkakörökben dolgozók részére, akik közvetlenül részt vesznek 
a gyermekek élelmezésében, az ételek elkészı́tésében, szállı́tásában, illetve a gyermekek 
étkezésének bonyolı́tásában, a munkahelyükön étkeztetési ellátást biztosı́t. 

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: Biatorbágy város közigazgatási 
területe 

5.  A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1.  A költségvetési szerv vezetőjének megbı́zási rendje: Az intézményt – a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 257/2000.(XII.26.) Korm.rendelet alapján 
– 5 évig terjedő határozott időtartamra, pályáztatás útján kinevezett magasabb vezetői beosztású 
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intézményvezető vezeti. A kinevezési jogkört Biatorbágy Város OÖ nkormányzat Képviselő-
testülete, a munkáltatói jogokat Biatorbágy Város Polgármestere gyakorolja. 

5.2  A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti jogviszony Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 

2 megbı́zási jogviszony Polgári Törvénykönyv 2013. évi V. törvény 

Kelt: Biatorbágy, 2017. június 29. 

 
 
 
 
 
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 Biatorbágyi 
Gólyafészek Bölcsőde 2017. június 29. napján kelt, ………………………………………..  napjától 
alkalmazandó 797960-1/2017. okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti 
tartalmának. 
 

Kelt:  

                                                                                      P.H. 

 
Magyar Államkincstár 
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