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ELŐTERJESZTÉS 

A Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratának 
módosításáról 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 198/2021.(VI.24.) számú határozatával 
döntött arról, hogy az 1110 hrsz.-ú, természetben Biatorbágy, Szabadság út 24. sz alatti 
ingatlant megvásárolja.  
Az ingatlan a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat használatába kerül és az 
intézmény új székhelyeként fog funkcionálni. Az intézmény régi székhelye, a Biatorbágy 
Mester u. 2. sz alatt, új telephelyként funkcionál tovább a családsegítés tekintetében.  

Fentiekre tekintettel szükséges a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat alapító 
okiratának módosítása, a költségvetési szerv székhelye és telephelye megjelöléséről szóló 
1.2. pont tekintetében. 

1.2 A költségvetési szerv 
1.2.1 székhelye: 2051 Biatorbágy, Szabadság út 24. 
1.2.2 telephelyei:  
 telephely megnevezése telephely címe 
1 Kipikopik Játszóház 2051 Biatorbágy, Fő utca 94. 
2 Családsegítő 2051 Biatorbágy, Mester utca 2. 

 
Kérem a Képviselő-testületet döntésének meghozatalára, melyben a Biatorbágyi Családsegítő 
és Gyermekjóléti Szolgálat székhelyéül Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő- 
testületének az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodásról és a vagyonhasznosítás 
szabályairól szóló 21/2012. (IX.14.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: 
önkormányzati rendelet) 1. §-ában és 13. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel a 2051 
Biatorbágy, Szabadság utca 24. szám alatti ingatlant jelöli ki. Az önkormányzati rendelet 1. §-
a értelmében a rendelet hatálya kiterjed minden önkormányzati ingatlanra, és a vagyon 
hasznosításának szabályaira. Az önkormányzati rendelet 13. § (4) bekezdése értelmében a 
tulajdonosi jogokat, melybe az ingatlan hasznosításáról rendelkezés is beletartozik a 
képviselő- testület gyakorolja. 
 
Továbbá kérem a Képviselő-testületet módosító okiratának és az egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratának elfogadására. 
 
Biatorbágy, 2022. június 8. 
       
                                                              Tisztelettel: 
 
        Tarjáni István s.k. 
           Polgármester 

 

 

Város Polgármestere 
2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a • Telefon: 06 23 310-174/213 mellék  
Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu 



 
 
 
 

Határozati javaslat I. 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2022. (VI.30.) határozata 
 

A Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratának 
módosításáról 

 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta a Biatorbágyi Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést és Biatorbágy 
Város Önkormányzata Képviselő- testületének az Önkormányzat vagyonáról, a 
vagyongazdálkodásról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 21/2012. (IX.14.) 
önkormányzati rendeletének (továbbiakban: önkormányzati rendelet) 1. §-ában és 13. § (4) 
bekezdésében foglaltakra tekintettel  
 

hozzájárul 
 
ahhoz, hogy a Biatorbágy 1110 hrsz.-ú, természetben 2051 Biatorbágy, Szabadság út 24. sz 
alatti önkormányzati ingatlant a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
székhelyként használja. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály, Műszaki osztály 
        
 
 
 

Határozati javaslat II. 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
…../2022. (VI.30.) határozata 

 
A Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratának 

módosításáról 
 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a Biatorbágyi Családsegítő 
és Gyermekjóléti Szolgálat 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 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító okiratának következő pontjait:  
 

1. Az alapító okirat 1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 



A költségvetési szerv 
1.2.1 székhelye: 2051 Biatorbágy, Szabadság út 24. 
1.2.2 telephelyei:  
 telephely megnevezése telephely cıḿe 

1 Kipikopik Játszóház 2051 Biatorbágy, Fő utca 94. 
2 Családsegítő 2051 Biatorbágy, Mester utca 2. 

 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály, Műszaki Osztály, Pénzügyi osztály 
        
 
 
 
 

 
Határozati javaslat III. 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2022. (VI.30.) határozata 
 

A Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat módosító okiratának 
elfogadásáról 

 
 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Biatorbágyi Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratát módosító okiratot. 
 
A módosító okirat jelen határozat mellékletét képezi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 
 
 

Határozati javaslat IV. 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
…../2022. (VI.30.) határozata 

 

A Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratának 
elfogadásáról 

 
 



Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Biatorbágyi Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát. 
 
Az egységes szerkezetű alapító okirat jelen határozat mellékletét képezi. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 
 
 







 

Okirat száma:1/2021/A 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Biatorbágyi 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 2051 Biatorbágy, Mester utca 2. 

1.2.2. telephelye:  

 telephely megneveze se telephely cí me 

1 Kipikopik Játszóház 2051 Biatorbágy, Fő utca 94. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2003.09.04. 

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

2.2.1. megnevezése: Biatorbágy Város Önkormányzata  

2.2.2. székhelye:2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/A 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/A 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Biatorbágy Város Önkormányzata 

3.2.2. székhelye: 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/A  
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4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés  

- 8. pontjában meghatározott gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások 

- 8.a pontjában meghatározott szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek 
keretében  települési támogatás állapítható meg 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 889900 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Család és gyermekjóléti szolgáltatások és 
szociális étkeztetés ellátása, játszóház működtetése, valamint házi segítségnyújtás 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások 

2 

107051   

 
Szociális étkeztetés szociális konyhán 

3 107052 Házi segítségnyújtás 

4 
104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi 

bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív 
napközbeni ellátás útján 

5 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 

 

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 megbízási rendje: A magasabb vezető beosztású 
intézményvezetőt Biatorbágy Város Önkormányzat képviselő-testülete nevezi ki, 
pályázat útján, 5 évig terjedő határozott időtartamra, a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvényben és az annak végrehajtásáról szóló 
257/2000.(XII.26.) Korm. rendeletben foglaltak szerint.  Az intézményvezető felett az 
egyéb munkáltatói jogokat Biatorbágy Város Polgármestere gyakorolja. 
 

5.2 A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
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XXXIII. törvény  

2 munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény  

3 megbízási jogviszony polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

 



ZÁRADÉK
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  CSALÁDSEGÍTŐ  ÉS
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2021. július 30. napján kelt,  2021. október 01. napjától alkalmazandó
1/2021./M. okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: Budapest, 2021. augusztus 03.

11071342_zaradek_v1_20210803



Okirat száma: 1/2022./M. 

 

Módosító okirat 

A Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat a Biatorbágy Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2021.július 30. napján kiadott 1/2021/A számú 
alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének ……………../2022. (VI.30.) 
határozatára figyelemmel - a következők szerint módosítom: 

1. Az alapító okirat 1.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:   
 

A költségvetési szerv 
1.2.1 székhelye: 2051 Biatorbágy, Szabadság út 24. 
1.2.2 telephelyei:  

 telephely megnevezése telephely címe 
1 Kipikopik Játszóház 2051 Biatorbágy, Fő utca 94. 
2 Családsegítő 2051 Biatorbágy, Mester utca 2. 

 
Jelen módosító okiratot 2022. július 10. napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Biatorbágy, „időbélyegző szerint”. 

 

Tarjáni István 

polgármester 

 

 



Okirat száma:1/2022/A 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Biatorbágyi 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 
1.1.1. megnevezése: Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

1.2. A költségvetési szerv 
1.2.1. székhelye: 2051 Biatorbágy, Szabadság út 24. 
1.2.2. telephelye:  
 telephely megnevezése telephely cıḿe 

1 Kipikopik Játszóház 2051 Biatorbágy, Fő utca 94. 
2 Családsegítő 2051 Biatorbágy, Mester utca 2. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2003.09.04. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 
2.2.1. megnevezése: Biatorbágy Város Önkormányzata  
2.2.2. székhelye:2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/A 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 
3.1.1. megnevezése: Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
3.1.2. székhelye: 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/A 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 
3.2.1.  megnevezése: Biatorbágy Város Önkormányzata 
3.2.2. székhelye: 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/A  
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4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés  

- 8. pontjában meghatározott gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások 

- 8.a pontjában meghatározott szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek 
keretében  települési támogatás állapítható meg 

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

1 889900 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Család és gyermekjóléti szolgáltatások és 
szociális étkeztetés ellátása, játszóház működtetése, valamint házi segítségnyújtás 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások 

2 
107051   
 

Szociális étkeztetés szociális konyhán 

3 107052 Házi segítségnyújtás 

4 
104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi 

bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív 
napközbeni ellátás útján 

5 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 

 

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 megbízási rendje: A magasabb vezető beosztású 
intézményvezetőt Biatorbágy Város Önkormányzat képviselő-testülete nevezi ki, 
pályázat útján, 5 évig terjedő határozott időtartamra, a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvényben és az annak végrehajtásáról szóló 
257/2000.(XII.26.) Korm. rendeletben foglaltak szerint.  Az intézményvezető felett az 
egyéb munkáltatói jogokat Biatorbágy Város Polgármestere gyakorolja. 
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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  

2 munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény  
3 megbízási jogviszony polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
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I G A Z O L Á S
Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.  19.) Korm.
rendelet alapján nyújtott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH) központi elektronikus ügyintézési
szolgáltatás keretében a Szolgáltató, azaz a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., elektronikus bélyegzővel
és időbélyegzővel látta el.


A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltaknak megfelelően, az
azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erejű
magánokirat. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 323. § (4)-(5) bekezdésében és az elektronikus
ügyintézés  részletszabályairól  szóló  451/2016.  (XII.  19.)  Korm.  rendelet  113.  §  (4)  bekezdésében  foglaltaknak
megfelelően az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum
közokirat, ha azt bíróság, közjegyző, ügyész vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelő módon állította ki.


Az Igazoláshoz tartozó dokumentum az azonosítást elvégző, hitelesítést kérő szakrendszertől kapott adatok alapján az
alábbi hivatalos személytől származik:


Neve: Kánya Lászlóné


Egyedi azonosítója: KT01224


Beosztása: osztályvezető


Szervezeti egység megnevezése: Államháztartási Iroda


Szervezet megnevezése: Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság


A hitelesítés időpontja: 2021.08.03 10:05:35


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hitelesítésének körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.


A szolgáltató elérhetőségei


Csatlakozott szakrendszerek: helpdesk@nisz.hu
Honlap:  http://szeusz.gov.hu/avdh
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