
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete
8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.

Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676
e-mail: varpalota@varpalota.hu

___________________________________________________________________________

E L Ő T E R J E S Z T É S

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
 2015. február 19-i ülésére

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.

Tárgy: A Ringató Bölcsőde alapító okiratának módosítása. 

Előterjesztő: Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Járási Melinda egészségügyi, szociális, és esélyegyenlőségi
referens

Az előterjesztést megtárgyalta:

Humán Erőforrás Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.

Ellenőrizte:

Bérczes Beáta Sándor Tamás dr. Ignácz Anita Éva
jogi előadó aljegyző jegyző

mailto:v%C3%A1rpalota@varpalota.hu


Tisztelt Képviselő-testület!

2014.  december  30-án  megjelent  a  nemzetgazdasági  miniszter  43/2014.  (XII.  30.)  NGM

rendelete a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási

rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet módosításáról, amelyet 2015. január 01-

jétől kell alkalmazni.

A  költségvetési  szerv  jelenleg  hatályos  alapító  okiratának  kormányzati  funkciók  szerinti

besorolását tartalmazó része az alábbiak szerint egészül ki:

- 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

- 104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében

Az államháztartásról  2011.  évi  CXCV. törvény,  illetve  a  végrehajtásáról  szóló  368/2011.

(XII.31.) Kormányrendelet 2015. január 1-jétől „formanyomtatványok” használatát írja elő az

alapító,  megszüntető és módosító  okiratok tekintetében (Áht.  8/A. § (2) bek.  és  11.§ (7)

bekezdés, valamint a 111.§ (26) bekezdése alapján.

Az Áht. 111. § (26) bekezdése szerint az alapító okiratok soron következő módosításánál már

a kincstár által közzétett formanyomtatványnak megfelelően kell módosítani.

Kérem a Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy az előterjesztés  megvitatása  után  fogadja  el  a

határozati javaslatot!

Várpalota, 2015. február 10.

Talabér Márta
                      polgármester



Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete          Határozati javaslat 
8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.
Tel: 592-660. Pf.: 76. fax: 592-676
e-mail: várpalota@varpalota.hu

Várpalota Város Önkormányzati  Képviselő-testülete 2015. február 19-i ülésén a következő
határozatot hozta:

…/2015. (II.19.) képviselő-testületi
határozat:

1.)  Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  a  Ringató  Bölcsőde alapító

okiratának  módosító  okiratát  és  az  egybeszerkesztett  Alapító  Okiratot  a  mellékelt

formában és tartalommal elfogadja. 

2.) A  Képviselő-testület  felkéri  a  Polgármestert  és  a  Jegyzőt,  hogy  az  okiratokat  a

költségvetési  és  gazdálkodási  szervekre  vonatkozó  szabályok  szerint  az  érdekeltekhez

juttassa el.

 

Határidő: hatálybalépést követően, 8 napon belül

Felelős: Talabér Márta polgármester 

dr. Ignácz Anita Éva jegyző 

Végrehajtásban közreműködik: 

Járási Melinda egészségügyi, szociális és esélyegyenlőségi referens

V á r p a l o t a , 2015. február 19.

       

        Talabér Márta             dr. Ignácz Anita Éva
         polgármester jegyző

mailto:v%C3%A1rpalota@varpalota.hu


Okirat száma: 13/32/2015. 

Módosító okirat

A  Ringató  Bölcsőde, Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete által  2012.
október  26.  napján  kiadott,  209/2012.  (X.26.)  számú  alapító  okiratát  az
államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV. törvény  8/A.  §-a  alapján  Várpalota  Város
Önkormányzati Képviselő–testületének a  …/2015. (II.19.) képviselő-testületi határozatára
figyelemmel – a következők szerint módosítom:

1. Az Alapító okirat 10. pontjának államháztartási szakfeladat szerinti besorolását tartalmazó 
része törlésre kerül.

2. A költségvetési szerv jelenleg hatályos alapító okiratának kormányzati funkciók szerinti 
besorolását tartalmazó része az alábbiak szerint egészül ki:

- 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

- 104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében

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

Kelt: Várpalota, 2015. február 19.

P.H.

Talabér Márta
polgármester



Okirat száma:13/32/2015.

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

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

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye

1.1.A költségvetési szerv

1.1.1. megnevezése: Ringató Bölcsőde

1.2.A költségvetési szerv

1.2.1. székhelye: 8100 Várpalota, Mátyás király u. 19.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2009. december 31.

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

2.1.1.megnevezése: Várpalota Város Önkormányzata

2.1.2.székhelye: 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.

2.2. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

megnevezése székhelye

1 Várpalota Népjóléti 
Gondozási Központ

8100 Várpalota, Mártírok u. 1.



3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének

3.1.1.megnevezése: Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és 
Gyámhivatala

3.1.2.székhelye: 8200 Veszprém Megyeház tér 1.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A  költségvetési  szerv  közfeladata:  A  gyermekek  védelméről  és  a
gyámügyi  igazgatásról  szóló  1997.  évi  XXXI.  törvény  42.  §  (1)
bekezdésében meghatározott, a családban nevelkedő 3 éven aluli
gyermekek napközbeni ellátása, szakszerű gondozása nevelése.

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati 
besorolása:

szakágazat száma szakágazat megnevezése

1 889110 Gyermekek napközbeni ellátása

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti 
megjelölése:

kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése

1 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

2 041232 Start-munka program -Téli közfoglalkoztatás

3 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

4 041236 Országos közfoglalkoztatási program

5 104030 Gyermekek napközbeni ellátása

6 104035 Gyermekétkeztetés bölcsödében, 
fogyatékosok nappali intézményébe

7 104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében

4.4. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Várpalota város
közigazgatási területe



4.5. A  költségvetési  szerv  jogállását  meghatározó  jogszabály:  Jogi
személyként működő költségvetési szerv. Gazdálkodási feladatait
a Várpalotai Polgármesteri Hivatal Pénzügyi irodája látja el.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1.  A költségvetési  szerv vezetőjének megbízási  rendje:  Várpalota Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete bízza meg határozott időre
és menti fel. A magasabb vezető felett az alapvető munkáltatói
jogot Várpalota Város Képviselő-testülete, az egyéb munkáltatói
jogokat  a  Polgármester  gyakorolja.  Kinevezést  pályázati  kiírás
előzi meg.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály

1 közalkalmazotti 1992. évi XXXIII. Törv. 

2 Meghatározott esetekben a Munka 
törvénykönyvéről szóló rendelkezések az 
irányadók

5.3. A költségvetési szerv
szervezeti  felépítése  és  működése:  A költségvetési  szerv szervezeti
felépítésének és  működésének  szabályai  a  Szervezeti  Működési
Szabályzatban található (SZMSZ)

6. Záró rendelkezés

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2012. október 26. napján kelt,
209/2012. (X.26.) számú alapító okiratot visszavonom.

Kelt: Várpalota, 2015. február 19.

P.H.

------------------------------------------
Talabér Márta
polgármester


