
Okirat száma: BVÖ-BVB/2/2016. 
 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

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

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1.  A költségvetési szerv  

         1.1.1. megnevezése: BÁTONYTERENYE VÁROSI BÖLCSŐDE 

1.2. A költségvetési szerv  

       1.2.1. székhelye: 3070 Bátonyterenye, Iskola út 12. 

       1.2.2.  telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Napsugár bölcsőde  3070 Bátonyterenye, Iskola út 12. 

2 Mesekert bölcsőde  3078 Bátonyterenye, Gyermekek útja 11. 

 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2000. augusztus 1. 

2.2. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 Bátonyterenye Város Bölcsődeigazgatósága 3070  Bátonyterenye, Iskola út 12 
 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Bátonyterenye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

3.1.2.  székhelye: 3070 Bátonyterenye, Városház út 2. 

                                4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1 A költségvetési szerv közfeladata: 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény 42- 42/A. §-ában meghatározott bölcsődei ellátás biztosítása. 

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 

- a családban nevelkedő három éven aluli gyermekek napközbeni ellátása, szakszerű 
gondozása-nevelése, harmonikus testi-szellemi fejlődésének elősegítése az életkori és 
egyéni sajátosságok figyelembevételével. 

- a gyermek 3. életévének betöltése után amennyiben testi, vagy szellemi fejlettségi 
szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő 
augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében. 

Intézményi étkeztetés  

(Bölcsődei dolgozók étkeztetése) 

Korai fejlesztés, gondozás 

- A bölcsődei ellátás keretében a köznevelési törvény szerinti szakértői és rehabilitációs 
bizottság szakvéleménye alapján a fogyatékos gyermek legfeljebb hatéves koráig 
fejlődését biztosító korai fejlesztésben és gondozásban 

Fejlesztő felkészítés 
- A bölcsődei ellátás keretében a köznevelési törvény szerinti szakértői és rehabilitációs 

bizottság szakvéleménye alapján a fogyatékos gyermek legfeljebb hatéves koráig 
fejlődését biztosító fejlesztő felkészítésben vehet részt. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 098023 
Korai fejlesztés és fejlesztő nevelés tevékenység szakmai 
feladatai 

2 098024 
Korai fejlesztés és fejlesztő nevelés tevékenység 
működtetési feladatai 

3 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása 

4 104035 
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali 
intézményében 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 
Bátonyterenye Város területén biztosítja a jogszabályban meghatározott bölcsődei ellátást 

az alapellátási intézményrendszerben, és ezzel összefüggésben közreműködik a külön 
megállapodásban szabályozott feladatellátásban. 

4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: 
Vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

A költségvetési szerv vezetőjét nyilvános pályázat útján Bátonyterenye Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg. A fenntartó közalkalmazotti jogviszony 
keretében foglalkoztatja a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
23. § alapján, felette az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 

 

 



5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

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

 

5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: 
Szervezeti felépítését és működését a Bátonyterenye Város Önkormányzat Képviselő-

testülete által elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.  

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2011. június 29. napján kelt alapító okiratot visszavonom. 

 

Kelt: Bátonyterenye, 2015. szeptember 9.  

 
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 
Bátonyterenye Városi Bölcsőde 2016. március 10. napján kelt, a törzskönyvi bejegyzés napjától 
alkalmazandó BVÖ-BVB/1/2016. okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása 
szerinti tartalmának. 

Kelt: Salgótarján, 2016. ……………………………… 

P.H. 

Magyar Államkincstár 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


