
 

BÁTONYTERENYE VÁROSI BÖLCSİDE 
ALAPÍTÓ OKIRATA 

(Egységes szerkezetbe foglalva) 
 
 
 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselı-testülete az 1992. évi XXXVIII. törvény az 
államháztartásról 87. §-a figyelembevételével, a 292/2009.(XII.19.)Korm.rendelet 10. §-ának (1) 
bekezdése alapján Bátonyterenye Városi Bölcsıde alapító okiratát az alábbiakban állapítja meg: 
 

I.  Intézmény neve, székhelye: 
 

1. Az intézmény neve: Bátonyterenye Városi Bölcsıde 
 

2. Székhelye:     3070.Bátonyterenye, Iskola u. 12. 
 

 
I/a.      Telephely: 
 

- Napsugár bölcsıde 3070.Bátonyterenye, Iskola u. 12. 
28 férıhelyes 

 

- Mesekert bölcsıde  3078.Bátonyterenye, Gyermekek u. 11. 
24 férıhelyes 

 

3. Az intézmény típusa 
1. Gazdálkodási jogköre:  önállóan mőködı,   
2. Mőködési köre: Bátonyterenye Város területén mőködı bölcsıdék feladatellátása, 

a gyermekek napközbeni gondozása.  
 

4. Alapítás, jogutódlás, fenntartás, felügyelet 
 

1. Alapításának éve: 2000. 
 

2. Alapítását elrendelı határozat: 29/2000.(III.30.)Öh. sz. határozat 
 

3. Alapító szerv: Bátonyterenye Város Önkormányzat 
 

4. Az intézmény fenntartója: Bátonyterenye Város Önkormányzat 
                                                 (3070.Bátonyterenye, Városház út 2.) 
 

5. Az intézmény irányító szerve: Bátonyterenye Város Önkormányzatának 
Képviselı-testülete (3070 Bátonyterenye, Városház út 2.). Az intézmény 
törvényességi felügyelete a jogszabályok által meghatározott keretek között a 
jegyzı hatáskörébe tartozik. 

 

6. Az intézmény a Bátonyterenye Város Önkormányzatának Képviselı-testülete által 
alapított I. sz. Napsugár Bölcsıde és a II. sz. Bölcsıde jogutódja (neve és címe az 
I/a. pontban felsorolva). 

 

II.  Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre 
 

1. Az intézmény önállóan mőködı költségvetési szerv, gazdasági és pénzügyi feladatait 
2009. április 01-tıl az önállóan mőködı és gazdálkodó Bátonyterenye Város 
Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: PH) látja el. Az elıirányzatok feletti 
rendelkezési jogosultsága teljes jogkörő. 
Az intézmény alaptevékenység szerinti mőködéséhez szükséges pénzügyi fedezet a 
fenntartó önkormányzat éves költségvetésében biztosítja. 
A munkamegosztás és a felelısségvállalás rendjét külön megállapodás rögzíti. 
 

2. Az intézmény vezetıje a bölcsıdevezetı, aki képviseli az intézményt és az intézmény 
dolgozói felett a Kjt. szerint gyakorolja a munkáltatói jogkört. 

 

3. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
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III.  A feladat ellátását szolgáló vagyoni rendelkezési jog 
 

1. A fenntartó az alaptevékenység ellátásához ingó- és ingatlanvagyont bocsát az 
intézmény rendelkezésére. 

 

2. A feladat ellátásához rendelkezésre bocsátott ingatlanvagyon a bátonyterenyei 
 

3773  helyrajzi számú (Iskola u. 12.)   1.418 m2 
2068/1 helyrajzi számú (Gyermekek útja 11.)  4.766 m2 

 

alapterülető ingatlanok. 
 

Az ingatlanok tulajdonjoga Bátonyterenye Város Önkormányzaté. 
 

3. Az ingó vagyont az intézményi leltár tartalmazza. 
 

4. Az intézmény alaptevékenységében az ingó- és ingatlanvagyon feletti rendelkezési 
jogát az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló rendeletében szabályozott 
módon gyakorolja. 

 

IV.  Az intézmény vezetıjének megbízási rendje 
Az intézmény vezetıjét nyilvános pályázat útján Bátonyterenye Város 
Önkormányzatának Képviselı-testülete bízza meg. A fenntartó közalkalmazotti 
jogviszony keretében foglalkoztatja (Kjt. elıírásai szerint) az intézmény vezetıjét. Az 
intézményvezetı felett az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 

 

V. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: 
Foglalkoztatottjainak jogviszonyára a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény az irányadó.  
 

VI.  Jogszabályban meghatározott közfeladata: 
 

A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42-
42/A. §-ában meghatározott bölcsıdei ellátás biztosítása. 

 

VII.  Az intézmény alaptevékenységébe tartozó feladatok 
 

1. Az intézmény államháztartási szakágazati besorolása: 
 

889110 Bölcsıdei ellátás 
 

2. Az intézmény alaptevékenysége: 
2.1  Bölcsıdei ellátás  - 889 10 1 

 

- a családban nevelkedı három éven aluli gyermekek napközbeni ellátása, szakszerő 
gondozása-nevelése, harmonikus testi-szellemi fejlıdésének elısegítése 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 követı 
augusztus 31-ig nevelhetı és gondozható a bölcsıdében. 

 

2.2  Intézményi étkeztetés kiegészítı tevékenységként  -  562 91 7 
 (Bölcsıdei dolgozók étkeztetése) 

 

 
A bölcsıde a 2.1 bekezdésben foglaltakon túl végezheti a fogyatékos gyermekek korai 
habilitációs és rehabilitációs célú nevelését és gondozását is. 
 

2.3  Korai fejlesztés, gondozás –  856 01 2 
- A bölcsıdei ellátás keretében a közoktatási törvény szerinti szakértıi és 

rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a fogyatékos gyermek legfeljebb 
hatéves koráig fejlıdését biztosító korai fejlesztésben és gondozásban 

 

 vagy  
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2.4  Fejlesztı felkészítés       –  856 01 3 
- A bölcsıdei ellátás keretében a közoktatási törvény szerinti szakértıi és 

rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a fogyatékos gyermek legfeljebb 
hatéves koráig fejlıdését biztosító fejlesztı felkészítésben vehet részt. 

 

VIII.  Az intézmény gazdálkodásával összefüggı jogosítványok 
 

1./ Az intézmény az 1990. évi LXV. tv. 89. § (2) bekezdésében foglaltak, az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. és az annak végrehajtására kiadott 
kormányrendeletek, valamint a mindenkori fenntartó által kibocsátott, a gazdálkodást 
érintı szabályozások alapján gazdálkodik. 

 

2./  Vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 

2010. január 01-tıl érvényes szakfeladat 

SZÁMJEL MEGNEVEZÉS 

A L A P T E V É K E N Y S É G 

889 101 Bölcsıdei ellátás 

562 917 Munkahelyi étkeztetés 

856 012 Korai fejlesztés, gondozás 

856 013 Fejlesztı felkészítés 

 
Záradék: 
Bátonyterenye Város Bölcsıdeigazgatóságának alapító okiratát Bátonyterenye Város 
Önkormányzatának Képviselı-testülete a 111/2005. (V.26.) Öh.sz., a 126/2005 (VI.08.) Öh.sz., a 
225/2007. (XII.28.) Öh.sz. határozattal módosította. 
 

Bátonyterenye, 2000. május 4. 
 

             Dr. B a l á z s  Ottó  sk.                                R o m h á n y i  Gyula   sk. 
                     polgármester                                                            jegyzı 
 

Záradék: 
1. Bátonyterenye Város Bölcsıdeigazgatóságának a 225/2007. (XII.28.) Öh.sz. határozattal 

módosított alapító okiratát Bátonyterenye Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
a 28/2009.(III.05.)Öh.sz. határozattal módosított, 2009. április 01-i hatállyal hagyta jóvá. 

 

2. Bátonyterenye Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 28/2009.(III.05.)Öh.sz. 
határozattal módosított alapító okiratot 125/2009.(VIII.28.)Öh.sz. határozattal 
módosította és 2009. szeptember 1-i hatállyal elfogadta az egységes szerkezető alapító 
okiratot. 

 

3. Bátonyterenye Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 125/2009.(VIII.28.)Öh.sz. 
határozattal módosított alapító okiratot 138/2010.(X.21.)Öh.sz. határozattal módosította 
és 2010. október 21-i hatállyal elfogadta az egységes szerkezető alapító okiratot. 

 

4. Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselı-testülete a 138/2010.(X.21.)Öh.sz. 
határozattal módosított alapító okiratot a 83/2011.(VI.29..)Öh.sz. határozattal módosította 
és 2011. június 29-i hatállyal elfogadta az egységes szerkezető alapító okiratot. 

 

Bátonyterenye, 2011. június 29. 
 

 
 

Nagy-Majdon József dr. Lengyelné Imreh Erika 
polgármester jegyzı 
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Záradék: 
Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a mai napon kihirdettem. 
Bátonyterenye, 2011. június 30. 
 

   Dr. L e n g y e l n é  Imreh Erika 
                                                                              jegyzı     
 


