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

___________________________________________________________________________

ELŐTERJESZTÉS
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2016. február 18-i ülésére
A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.

Tárgy:

A Ringató Bölcsőde, a Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde, a
Szépkorúak Otthona, valamint a Várpalotai Polgármesteri Hivatal
alapító okiratának módosítása

Előterjesztő:

Talabér Márta polgármester

Előkészítő:

Varga Szilvia humánügyi referens
Csonka Marianna személyzeti és szakoktatási szakreferens

Az előterjesztést megtárgyalta:
Humán Erőforrás Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság
A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.
Ellenőrizte:

Bérczes Beáta
jogi előadó

Sándor Tamás
aljegyző

dr. Ignácz Anita Éva
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyar Közlöny 2015. évi 209. számában kihirdetésre került a kormányzati funkciók,
államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.)
NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) módosításáról szóló 44/2015. (XII. 30.) NGM
rendelet. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) 167/B. § (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján a törzskönyvi nyilvántartást vezető szerv az NGM rendelet 2016.
január 1-jével bekövetkezett változása miatt adatmódosítást hajtott végre.
A Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásban átvezetett kormányzati
funkció kód változásokat a költségvetési szerv okiratában is módosítani kell az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 105. § (3)-(4) bekezdés, valamint az Ávr.
167/C. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltaknak megfelelően, tekintettel arra, hogy az alapító
okiratok érvénytelen kormányzati funkció kódokat nem tartalmazhatnak. Az NGM rendelet
12. §-ában előírtak szerint a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzettek teljes körénél 2016.
március 1-jéig gondoskodni kell a létesítő okiratok 2016. január 1-jétől érvényes kormányzati
funkcióknak megfelelő aktualizálásáról.
A Ringató Bölcsőde költségvetési szerv jelenleg hatályos alapító okiratának kormányzati
funkciók szerinti besorolását tartalmazó része az alábbiak szerint módosul:
– az eddig az alapító okiratban szerepeltetett „104030 Gyermekek napközbeni ellátása”
kormányzati funkció kód helyett az
– 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása
új funkció kódot kell tartalmaznia.
A Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv jelenleg hatályos alapító
okiratának kormányzati funkciók szerinti besorolását tartalmazó része az alábbiak szerint
módosul:
– az eddig az alapító okiratban szerepeltetett „104030 Gyermekek napközbeni ellátása”
kormányzati funkció kód helyett az
– 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása, valamint
– 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
új funkció kódokat kell tartalmaznia.
A Szépkorúak Otthona költségvetési szerv jelenleg hatályos alapító okiratának kormányzati
funkciók szerinti besorolását tartalmazó része az alábbiak szerint módosul:
– a megszűnő „102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása” kormányzati
funkció kód helyett az
– 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása és a
– 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
új funkció kódokat kell tartalmaznia.
A Várpalotai Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv jelenleg hatályos alapító okiratában
az „Ellátott feladatainak szakfeladatrendi besorolása” címszó alatt szereplő felsorolás helyébe
az Alapító okirat 4.4. pontjában „A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati
funkció szerinti megjelölése” címszó alá az alábbi sorok lépnek:
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-

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános
igazgatási tevékenysége
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb
szolgáltatások
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselő
választáshoz kapcsolódó tevékenységek
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
031030 Közterület rendjének fenntartása
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
041236 Országos közfoglalkoztatási program
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatása után fogadja el az
intézményi alapító okiratok fent leírt tartalmú módosításáról szóló határozati javaslatokat!

Várp al ota, 2016. február 03.
Talabér Márta
polgármester
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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete
8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.
Tel: 592-660. Pf.: 76. fax: 592-676
e-mail: várpalota@varpalota.hu

1. Határozati javaslat

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. február 18-i ülésén a következő
határozatot hozta:
…/2016. (II. 18.) 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:
Varga Szilvia humánügyi referens

Várp al ota, 2016. február 18.

Talabér Márta
polgármester

dr. Ignácz Anita Éva
jegyző
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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete
8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.
Tel: 592-660. Pf.: 76. fax: 592-676
e-mail: várpalota@varpalota.hu

2. Határozati javaslat

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. február 18-i ülésén a következő
határozatot hozta:
…/2016. (II. 18.) képviselő-testületi
határozat:
1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Várpalotai Összevont Óvoda és
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:
Varga Szilvia humánügyi referens

Várp al ota, 2016. február 18.

Talabér Márta
polgármester

dr. Ignácz Anita Éva
jegyző
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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete
8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.
Tel: 592-660. Pf.: 76. fax: 592-676
e-mail: várpalota@varpalota.hu

3. Határozati javaslat

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. február 18-i ülésén a következő
határozatot hozta:
…/2016. (II. 18.) képviselő-testületi
határozat:
1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „Szépkorúak Otthona” 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:
Varga Szilvia humánügyi referens

Várp al ota, 2016. február 18.

Talabér Márta
polgármester

dr. Ignácz Anita Éva
jegyző

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

4. határozati javaslat

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. február 18-i ülésén a következő
határozatot hozta:
…/2016. (II.18.) képviselő-testületi
határozat:
1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Várpalotai Polgármesteri Hivatal
alapító okiratának módosító okiratát és az egybeszerkesztett Alapító Okiratot a mellékelt
formában és tartalommal elfogadja.

3.) 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:
Csonka Marianna személyzeti és szakoktatási szakreferens

V á r p a l o t a , 2016. február 18.

Talabér Márta
polgármester

dr. Ignácz Anita Éva
jegyző

Okirat száma: 13/28/2016.

Módosító okirat

A Ringató Bölcsőde Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete által 2015.
február 19. napján kiadott, 13/32-1/2015. számú alapító okiratát az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján Várpalota Város
Önkormányzati Képviselő–testületének a …/2016. (II. 18.) képviselő-testületi
határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom:
Az Alapító Okirat, a költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció
szerinti megjelöléséről szóló 4.4. pontjában a „104030 Gyermekek napközbeni ellátása”
sor helyébe a „104031 Gyermekek bölcsődei ellátása” sor lép.
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni.

Kelt: Várpalota, 2016. február 18.

P.H.

Talabér Márta dr. Ignácz Anita Éva
polgármester
jegyző

Okirat száma: 13/28-1/2016.

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 jogelőd költségvetési szervének

1

megnevezése

székhelye

Várpalota Népjóléti Gondozási
Központ

8100 Várpalota, Mártírok u. 1.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete
3.1.2. székhelye: 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.

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 bölcsődei ellátás.
4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

1

szakágazat
száma

szakágazat megnevezése

889110

Gyermekek napközbeni ellátása

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek
napközbeni ellátása, szakszerű gondozása, nevelése. Az intézmény vállalja a hátrányos
helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek ellátását is.
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

2

041232

Start-munkaprogram- Téli közfoglalkoztatás

3

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

4

041236

Országos közfoglalkoztatási program

5

104031

Gyermekek bölcsődei ellátása

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali
intézményébe

104036

Munkahelyi étkeztetés bölcsődében
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4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Várpalota Város közigazgatási
területe

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

közalkalmazotti

1992. évi XXXIII. törvény A közalkalmazottak
jogállásáról

2

munkaviszony

2012. évi I. törvény a munkatörvénykönyvről

3

megbízásos jogviszony

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

1

5.3. A költségvetési szer szervezeti felépítése és működése: A költségvetési szerv szervezeti
felépítését és működési rendjét, a vezetők közötti feladatmegosztást, a belső és külső
kapcsolatokra vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza
meg.

6. Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni,
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2015. február 19. napján kelt, 13/32-1/2015.
okiratszámú alapító okiratot visszavonom.

Kelt: Várpalota, 2016. február 18.
P.H.

Talabér Márta
polgármester

dr. Ignácz Anita Éva
jegyző

Okirat száma: 13/29/2016.

Módosító okirat

A Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde Várpalota Város Önkormányzati
Képviselő-testülete által 2015. február 19. napján kiadott, 13/34/2015. számú
alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő–testületének a …/2016. (II. 18.) képviselőtestületi határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom:
Az Alapító Okirat, a költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció
szerinti megjelöléséről szóló 4.4. pontjában a „104030 Gyermekek napközbeni ellátása”
sor helyébe a „104031 Gyermekek bölcsődei ellátása” és a „104035 Gyermekétkeztetés
bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében” sorok lépnek.
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni.

Kelt: Várpalota, 2016. február 18.

P.H.

Talabér Márta dr. Ignácz Anita Éva
polgármester
jegyző

Okirat száma: 13/29-1/2016.

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Várpalotai Összevont Óvoda és
Bölcsőde alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde (OM azonosító: 036794)

1.2. A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 8100 Várpalota, Mártírok útja 3.
1.2.2. telephelye(i):
telephely megnevezése

telephely címe

1

Rákóczi Telepi Óvoda

8100 Várpalota, Bartók Béla utca 20.

2

Inotai Cseperedő Óvoda és Bölcsőde

8100 Várpalota, Bercsényi utca 10.

3

Iciri-piciri Óvoda

8100 Várpalota, Készenléti lakótelep 23.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2011. 08. 01.
2.2. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének
megnevezése

székhelye

1

Lurkó kuckó Óvoda és
Tagintézményei

8100 Várpalota, Mártírok u. 3.

2

Kölyökvár Napközi Otthonos
Óvoda

8100 Várpalota, Mátyás király utca 7.

3

Szivárvány Napközi Otthonos
Óvoda és Bölcsőde

8100 Várpalota, Körmöcbánya utca 3.

4

Dúdoló Napközi Otthonos
Óvoda

8100 Várpalota, Tési út 3/B.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének
3.1.1. megnevezése: Várpalota Város Önkormányzata
3.1.2. székhelye: 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza utca 39.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 1. a)
pontban meghatározott óvodai nevelés, a 8. § (1) bekezdésben meghatározott óvodai neveléssel
összefüggő feladatok, és a gyermekek napközbeni ellátással összefüggő feladatok.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. § (1)
bekezdésben meghatározott, a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátása,
szakszerű gondozása és nevelése 2 éves kortól.
4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
1

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

851020

Óvodai nevelés

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Óvodai nevelés
4.4. 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

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091120

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének,
ellátásának szakmai feladatai

7

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

8

104031

Gyermekek bölcsődei ellátása

9

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

6

10
11

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali
intézményében

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:
Lurkó kuckó Központi Óvoda
Szent István u. páratlan oldal - Mártírok útja - Korompay L. u. - Gárdonyi G. u. - Zichy u. Mandulás ltp. - Kis köz - Kastélydomb u. a Waldstein J. u. kereszteződéséig - Waldstein J. u. Forrás u. - Fehérvári u. - Mészáros L. u. - Magyari I. u. - Kossuth L. u. - Posta u. - Vasút u. Bányabekötő u . - Fekete Gyémánt u. - Szabadság tér - Beszálló lakótelep.
Kölyökvár Tagóvoda
Rákóczi F. u. páratlan oldal - Mátyás király u. - Liliom u. - Rózsakút u. - Budai N. A. u. - Szegfű u. Csernyei u. - Vörösmarty u. - Bán A. u. - Krúdy Gy. u. - Erkel F. u. - Fáy A. u. - Hermann O. u. - Viola
u. - Kodály Z. u. - Keszi B. u. - Resán M. u. - Ney D. u. - Árpád u. - Sörház u. kismezői ívvel - Sörház
köz - Kismező u. - Újlaky u. - Honvéd u. - Jókai u. - Batsányi u. - Táncsics M. u. - Szent István u.
páros oldal - Felsőinkám u. 3. számtól
Szivárvány Tagóvoda és Bölcsőde
Bakony u. - Bátorkő u. - Bezerédi u. - Erdődy P. T. u. - Hóvirág u. - Körmöcbánya u. - Muskotály u.
- Bántai u. - Pipacs u. - Rákóczi F. u. páros oldal - Tábormező u. - Hegyhát u. - Kastélydomb u.
Waldstein J. u. feletti része - Felsőmajor u. - Rutsek P. u.
A bölcsődei csoport felvételi körzete: Várpalota város közigazgatási területe.
Dúdoló Tagóvoda
Alkotmány u. - Búzavirág u. - Czóbel B. u. - Felsőinkám u. - Hegyalja u. - Hunor u. - Hétvezér u. Inotai u. - Kálvária u. - Munkácsy M. u. - Nagy L. u. - Nagy Gyula u. - Orgona u. - Puskin u. - Róbert
K. u. - Szabolcska M. u. - Toldi M. u. - Vasvári P. u. - Szent István u. 18. számtól - Felsőinkám u. 1. Széphegyi u.
Rákóczi Telepei Óvoda (telephely)
Bajcsy-Zs. u. - Balassi B. u. - Bartók B. u. - Berzsenyi D. u. - Bimbó u. - Bokányi D. u. - Béke u. Csákányhíd dülő - Csokonai V. M. u. - Dankó u. - Dobó K. u. - Faller J. u. - Gagarin u. - Gyöngyvirág
u. - Hordó köz - Hársfa u. - Loncsosi u. - Marx u. - Muskátli u. - Május 1. u. - Március 15. u. Pacsirta u. - Péti u. - Régibánya u. - Semmelweis u. - Szélhelyi u. -Tó u. - Veres P. u. - Veszprémi u.
- Winkler M. u. - Zrínyi I. u.
Inotai Cseperedő Óvoda és Bölcsőde (telephely)
Iciri-piciri Óvoda (telephely)
Aradi Vértanúk útja - Arany J. u. - Baglyasi u. – Baglyas szőlőhegy - Báthory u. - Bercsényi u. Damjanich u. - Deák F. u. - Dózsa Gy. u. - Fagyöngy u. - Gorkij u. - József A. u. - Károlyi M. u. Kisfaludy u. - Készenléti lakótelep - Mátrai Gy. u. - Pálinkaház u. - Petőfi S. u. - Polyán u. - Radnóti
M. u. – Régi malom u. - Széchenyi I. u. - Thököly I. u. - Timföld u. - Tomori köz - Tompa M. u. Vajda J. u. - Vásárhelyi A. u. - Zöldfa u. - 48-as u.
A bölcsődei csoport felvételi körzete: Várpalota város közigazgatási területe.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét pályázat útján
Várpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bízza meg határozott időre. A
magasabb vezető felett az alapvető munkáltatói jogot Várpalota Város Önkormányzati
Képviselő-testülete, az egyéb munkáltatói jogokat a Polgármester gyakorolja.
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

1
2

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

Közalkalmazotti jogviszony

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény

munkaviszony

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: A költségvetési szerv szervezeti
felépítését és működésének rendjét, a vezetők közötti feladatmegosztást, a belső és külső
kapcsolatokra vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza
meg.

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések
6.1. A köznevelési intézmény fenntartójának
6.1.1. megnevezése: Várpalota Város Önkormányzata
6.1.2. székhelye: 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza utca 39.
6.2. A köznevelési intézmény
6.2.1. típusa: többcélú, közös igazgatású köznevelési intézmény
6.2.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvoda-bölcsőde
6.2.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Önálló jogi személyiségű. Szakmai
célú költségvetési kerettel rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási,
teljesítésigazolási joggal és felelősséggel bír. Gazdálkodását a Várpalotai
Polgármesteri Hivatal (8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.) mint
költségvetési szerv végzi.
6.3. A köznevelési intézmény tagintézménye(i):
tagintézmény megnevezése

tagintézmény címe

1

Lurkó kuckó Központi Óvoda

8100 Várpalota, Mártírok útja 3.

2

Kölyökvár Tagóvoda

8100 Várpalota, Mátyás Király utca 7.

3

Szivárvány Tagóvoda és Bölcsőde

8100 Várpalota, Körmöcbánya utca 3.

4

Dúdoló Tagóvoda

8100 Várpalota, Tési u. 3/B.

6.4. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési
intézmény
6.4.1. székhelyén: Lurkó kuckó Központi Óvoda 122 fő-5 óvodai csoportban
6.4.2. tagintézményében:
1

tagintézmény megnevezése

maximális gyermek-, tanulólétszám

Kölyökvár Tagóvoda

168 fő- 7 óvodai csoportban

Szivárvány Tagóvoda és Bölcsőde
2

óvodában:

150 fő- 6 óvodai csoportban

bölcsődében:
3

Dúdoló Tagóvoda

4

Rákóczi Telepi Óvoda

12 fő- 1 bölcsődei csoportban
118 fő- 5 óvodai csoportban
50 fő- 2 óvodai csoportban

Inotai Cseperedő Óvoda és Bölcsőde
5
6

óvodában:

50 fő- 2 óvodai csoportban

bölcsődében:

12 fő- 1 bölcsődei csoportban

Iciri-piciri Óvoda

25 fő- 1 óvodai csoportban

6.5. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:
ingatlan címe

ingatlan
helyrajzi
száma

ingatlan
hasznos
alapterülete
(m2)

vagyon
feletti
rendelkezés
joga vagy a
vagyon
használati
joga

8100 Várpalota, Mártírok útja 3.

110/1.

1439

használati
jog

óvoda

2

8100 Várpalota, Mátyás Király utca
7.

595/7.

1097

használati
jog

óvoda

3

8100 Várpalota, Körmöcbánya utca
3.

464/1.

1334

használati
jog

óvoda és
bölcsőde

8100 Várpalota, Tési u. 3/B.

3250/21. 768

használati
jog

óvoda

8100 Várpalota, Bartók Béla utca 20

2555/1.

434

használati
jog

óvoda

8100 Várpalota, Bercsényi utca 10.

3656

223

használati
jog

óvoda és
bölcsőde

8100 Várpalota, Készenléti lakótelep
23.

4151

373

használati
jog

óvoda

1

4
5
6
7

az
ingatlan
funkciója
, célja

A rendelkezésre álló vagyont a 42/1997. (XI.5.) számú önkormányzati rendelet (Várpalota Város
Önkormányzata vagyonáról) előírásainak megfelelően, különösen a rendelet 7. §-ában
szabályozottak szerint használhatja.

7. Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni,
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2015. február 19. napján kelt, 13/34/2015. okiratszámú
alapító okiratot visszavonom.

Kelt: Várpalota, 2016. február 18.
P.H.

Talabér Márta
polgármester

dr. Ignácz Anita Éva
jegyző

Okirat száma: 13/30/2016.

Módosító okirat

A Szépkorúak Otthona Várpalota, Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete
által 2015. február 19. napján kiadott, 13/31-1/2015. számú alapító okiratát az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján Várpalota Város
Önkormányzati Képviselő–testületének a …/2016. (II. 18.) képviselő-testületi
határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom:
Az Alapító Okirat, a költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció
szerinti megjelöléséről szóló 4.4. pontjában a „102021 Időskorúak, demens betegek
tartós bentlakásos ellátása” sor helyébe a „102023 Időskorúak tartós bentlakásos
ellátása” és a „102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása” sorok lépnek.
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni.

Kelt: Várpalota, 2016. február 18.

P.H.

Talabér Márta dr. Ignácz Anita Éva
polgármester
jegyző

Okirat száma: 13/30-1/2016.

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Szépkorúak Otthona
Várpalota alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Szépkorúak Otthona Várpalota
1.2. A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 8100 Várpalota, Honvéd u. 2.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2009. december 31.

2.2. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

1

megnevezése

székhelye

Városi Népjóléti Gondozási
Központ

8100 Várpalota, Mártírok u. 1.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete
3.1.2. székhelye: 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 67. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott, személyes
gondoskodást nyújtó, szakosított szolgáltatás.
4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

1

szakágazat
száma

szakágazat megnevezése

873000

Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 67. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott, személyes
gondoskodást nyújtó, szakosított szolgáltatás. Időskorúak, demens betegek tartós
bentlakásos ellátása.
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

2

041232

Start-munkaprogram- Téli közfoglalkoztatás

3

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

4

041236

Országos közfoglalkoztatási program

5

102023

Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

6

102024

Demens betegek tartós bentlakásos ellátása

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Várpalota Város közigazgatási
területe

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. A kinevezést pályázati kiírás előzi
meg.
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

1
2

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

közalkalmazotti

1992. évi XXXIII. törvény A közalkalmazottak
jogállásáról

munkaviszony

2012. évi I. törvény a munkatörvénykönyvről

5.3. A költségvetési szer szervezeti felépítése és működése: A költségvetési szerv szervezeti
felépítését és működési rendjét, a vezetők közötti feladatmegosztást, a belső és
külső kapcsolatokra vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Működési
Szabályzat határozza meg.

6. Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni,
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2015. február 19. napján kelt, 13/31-1/2015.
okiratszámú alapító okiratot visszavonom.

Kelt: Várpalota, 2016. február 18.
P.H.

Talabér Márta
polgármester

dr. Ignácz Anita Éva
jegyző

Okirat száma: 13/34/2016.

Módosító okirat
A Várpalotai Polgármesteri Hivatal Várpalota Város Önkormányzati Képviselőtestülete által 2013. március 21. napján kiadott, 13/7-39/2013. számú alapító
okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének …/2016. (II.18.)
képviselő-testületi határozatára figyelemmel –a következők szerint módosítom:

Az Alapító Okirat az "Ellátott feladatainak szakfeladatrendi besorolása" címszó alatt
szereplő felsorolás helyébe az Alapító okirat 4.4. pontjában „A költségvetési szerv
alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése” címszó alá az alábbi
sorok lépnek:
"011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb
szolgáltatások
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselő választáshoz
kapcsolódó tevékenységek
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
031030 Közterület rendjének fenntartása
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
041236 Országos közfoglalkoztatási program
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások"

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

Kelt: Várpalota, 2016. február 18.

P.H.

Talabér Márta dr. Ignácz Anita Éva
polgármester
jegyző

Okirat száma: 13/34-1/2016.

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Várpalotai
Polgármesteri Hivatal alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Várpalotai Polgármesteri Hivatal
1.2. A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990. október 23.
2.2. A költségvetési szerv alapításáról rendelkező jogszabály: 9/1990. (X.23.) képviselőtestületi határozat

2.3. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.3.1 megnevezése: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2.3.2. székhelye: 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete
3.1.2. székhelye: 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó
és általános igazgatási tevékenysége
4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

1

szakágazat
száma

szakágazat megnevezése

841105

Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: önkormányzatok és önkormányzati hivatalok
jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és
általános igazgatási tevékenysége

013210

Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

013360

Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési,
egyéb szolgáltatások

016010

Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselő
választáshoz kapcsolódó tevékenységek

5

016020

Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevekénységek

6

031030

Közterület rendjének fenntartása

7

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

8

041232

Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

9

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

1
2
3
4

10 041236

Országos közfoglalkoztatási program

11 041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

12 066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Várpalota Város közigazgatási
területe

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A Polgármester – pályázat alapján
határozatlan időre – jegyzőt nevez ki. A kinevezésre a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
Vezetője: a jegyző, 2007. február 22-től határozatlan idejű kinevezéssel

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

1
2

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

közszolgálati

2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati
tisztviselőkről

munkaviszony

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

közfoglalkoztatotti

2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és
a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint
egyéb törvények módosításáról

egyéb

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

3
4

5.3. A költségvetési szer szervezeti felépítése és működése: A Polgármesteri Hivatalról,
valamint annak belső tagoltságáról Várpalota Város Önkormányzati Képviselőtestületének 17/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete rendelkezik.

6. Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni,
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2013. március 21. napján kelt, 13/7-39/2013.
okiratszámú alapító okiratot visszavonom.

Kelt: Várpalota, 2016. február 18.
P.H.

Talabér Márta
polgármester

dr. Ignácz Anita Éva
jegyző

