
 

 

KIVONAT 
 

A Képviselő-testület 2017. július 18-án megtartott  
rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyvből 

 
224/2017. Kth. 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje alapító okirat módosítása 
 

H a t á r o z a t  
 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunhalas Város 
Önkormányzatának Bölcsődéje alapító okiratának módosítását az 1. melléklet szerint 
jóváhagyja, az egységes szerkezetű alapító okiratot a 2. melléklet szerinti formában és 
tartalommal elfogadja. 
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a módosító okirat aláírására, a 
dokumentumok a Magyar Államkincstár részére történő benyújtására, valamint az 
ehhez kapcsolódó jognyilatkozatok megtételére. 

 
 

Határidő: azonnal 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Miskei Beáta Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje intézményvezető 
Stírné Prikidánovics Tímea igazgató, Kiskunhalas Város Önkormányzata Költségvetési 
Intézmények Gazdasági Szervezete 
Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
Baloghné Csonka Margit intézményi referens 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 
 
 

K. m. f. 
 
 
Fülöp Róbert sk.      Komlósné dr. Fekete Anikó sk. 

 
Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők: 

 

 

Kuris István László sk.     Tapodi Attila sk. 

 

Kivonat hiteléül: 2017. július 18. 

 



1. számú melléklet 

Okirat száma: 7/2017.  

Módosító okirat 

A Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje Kiskunhalas Város Önkormányzata által 
2014.02.27. napján kiadott, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a 
alapján –…./2017. kth számú határozat alapján a következők szerint módosítom: 

1. Az Alapító okirat az új típusú nyomtatványnak megfelelően kerül sorszámozásra. 
2. Az alapító okirat 1.2.1. pontjában szereplő székhelye: „6400 Kiskunhalas Május 1 tér 

3/A” szövegrész helyébe a „6400 Kiskunhalas Május 1 tér 2.” szám szövegrész lép. 
3. Az alapító okirat 4.4 pontja kiegészül az alábbiakkal: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

2 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása 

3 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében 

4 104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében 
 
 

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

Kelt: Kiskunhalas, 2017. július 18. 

P.H. 

Fülöp Róbert 
polgármester 



 2. számú melléklet 

 

Okirat száma: 8/2017. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a(z) Kiskunhalas 
Város Önkormányzatának Bölcsődéje alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 6400 Kiskunhalas, Május 1 tér 2. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1977.02.01. 

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

2.2.1. megnevezése: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

2.2.2. székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

3.1.2. székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Kiskunhalas Város Önkormányzata 

3.2.2. székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 
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4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: a személyes gondoskodást nyújtó ellátás az 1993. évi III. 
törvény és a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
alapján bölcsődei ellátás 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 889110 Bölcsődei ellátás 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: bölcsődei ellátás, gyermekek napközbeni ellátása, 
gyermekétkeztetés és munkahelyi étkeztetés bölcsődében 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 104030 Gyermekek napközbeni ellátása 

2 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása 

3 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében 

4 104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Kötelező feladatokat ellátó 
intézmény. Kiskunhalas Város közigazgatási területén belül rendelkezik felvételi körzettel. 
Szabad kapacitása terhére az intézmény más településekről is vehet fel gyermekeket. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét a Képviselő-
testület bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján 5 év határozott időtartamra. Az 
intézményvezető közalkalmazotti jogviszonyban kerül kinevezésre. A pályázati eljárással 
kapcsolatos feladatokat a Jegyző látja el. A munkaáltatói jogokat a Képviselő-testület, az 
egyéb munkáltatói jogokat a Polgármester gyakorolja. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

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

2 
Munka Törvénykönyve hatálya 
alá tartozó jogviszony 

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 
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6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014.02.27. napján kelt alapító okiratot visszavonom. 

Kelt: ……………………………………………… 

P.H. 

Fülöp Róbert 
polgármester 


