
1.)

8Á LÁ SSÁ G Y ARM AT YÁnOS Ö N KORM ÁNYZAT A
porcÁnuesreRÉlvrx

134/2021.(V1.14.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat Városi Bölcsőde alapító okiratának módosításáról

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes töruények módosításáról szóló 2011, évi CXXVlll. törvény 46. § (4)
bekezdésében kapoft hatáskörében eljárva, tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a
veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021 (l. 29.) Korm. rendeletre, a
gyermekek védelméról és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI, törvény 10a. § 0)
bekezdés d.) pontjában meghatározott fenntartói feladatok ellátása körében, a Balassagyarmat
Városi Bölcsőde (székhely: 2660 Balassagyarmat, Achim András utca 20.) alapító okiratának
módosítását a h atározat melléklete szeri nti tartalom m al elfogadja,

A Polgármester az intézmény fenti módosításoknak megfelelöen egységes szerkezetbe foglalt
al apító okiratát a h atározat melléklete szeri nti tartalom mal elfog adja.

A Polgármester felkéri a Jegyzöt, hogy az alapító okirat módosításával kapcsolatos bejelentési
kötelezettségének a Magyar Átlamkincstár Nógrád Megyei tgazgatósága feté tegyen eleget.

Határidó: 2021. július 15.
Felelős: dr. Varga Andrea jegyzó
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okirat száma: Ölll po-+z l 2027,

Módosító okirat
A Balassagyarmat Városi Bötcsőde a Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-
testtilete által a 2OL6, április 12. napián kiadott alapító okiratát az államháztartásról sző|ő
?OLL. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapián - Balassagyarmat Város Polgármesterének
134/2021. [VI. 14.) határozatára figyelemmel -a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 1.2 pontia az alábbi L,2.2. ponttal egészül ki:

,,1-,2,2, telephelye (i) :

telephely megnevezése telephely címe

I
Balassagyarmat Városi Bölcsőde

Manóvár Mini BöIcsődéie
2660 Balassagyarmat, Kóvári út ]-."

4. Az alapító okirat 4.6. pontia elhagyásra kerül:

2. Az a|apítő okirat 4.4. pontiába foglalt táblázatZ. és 3. sora az alábbiak szerint módosul:

,2
104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde,

munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy
alternatív napközbeni ellátása útián

3
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő

ellátása"

3. Az alapító okirat 5.2. pontiába foglalt táb|ázathelyébe az alábbi táblázat lép:

,,fo glalkoztatási i ogviszony i o gviszo nw szabá|v oző i ogszabály

I

közalkalmazotti j ogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló L992. évi )OfiIII.
törvény

a közalkalmazottak jogállásáról sző|ő 7992, évi )fiXIIL
törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról
sző|ő 257 /2000. IXII. 26.) Korm, rendelet

2 munkaviszony a munka törvénykönwéről sző|ő 2072. évi L törvény

3 megbízási iogviszony a Poleári Törvénykönwről szóló 2013. évi V. törvény

4
önkéntes segítői jogviszony a közérdekű önkéntes tevékenységrő|sző|ő 2005. évi

LXXXUII. törvény"

Gábor



Okirat száma: ÖH I7ao_+a l 202t,

Alapító okirat
mó do s ításokkal egys éges szerkez etb e fo gl alva

Az államháztartásról szóló ?OLL. évi CXCV. törvény B/A. §-a alapián a Balassagyarmat
Városi Bölcsóde alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megneve zése, székhelye, telephelye

7.L A költségvetési szerv

7.7.7. megnevezése: Balassagyarmat Városi Bölcsőde

'],.Z. A költségvetési szerv

7,Z,1,, székhelye: 2660 Balassagyarmat, Achim András utca 20.

7,2.2, telephelye[iJ:

telephely megnevezése telephely címe
1 Balassagyarmat Városi BöIcsőde

Manóvár Mini Bölcsődéie
2660 Balassagyarmat, Kóvári út 1.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2,\, A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2012,július 1.

.Z, A kö sZerV szervének
megnevezése székhelye

1, szent Erzsébet Idősek otthona és Bölcsőde 2660 Balassagyarmat, Markusovszky út 1.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: BalassagyarmatVáros Önkormányzatánák Képviselő-testülete
3.L,2. székhelye: 2660 Balassas/armat, Rákóczi fejedelem út72,



3,2. A költségvetési szerv fenntartójának

3.Z.L. megnevezése: Balassagyarmat Város Önkormányzata

3.2.Z. székhelye: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem űtt2.

4. Aköltségvetési szerv tevékenysége

4,7. A költségvetési szerv közfeladata: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
7997. évi )OfiI. törvény 41. §-ában és 42-42/A. §-aiban meghatározott bölcsődei ellátás
biztosítása.

4,2, A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

szakásazatszáma szakágazat m e gn eve z é s e

1 BB9110 Bölcsődei ellátás

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Az alaptevékenység körében ellátott feladatok:
- A bölcsőde feladata a három éven aluli gyermekek nevelése, gondozása.
- Ha a 3. életévét betöltött gyermek testi, szellemi szintje alapján nem érett az Ővodai

nevelésére, a 4. életév betöltését követő augusztus 31-éig nevelhető, gondozható a
bölcsődében.

_ A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásről szóló L997. évi )fiXI. törvény 42. §

[2) bekezdése értelmében a bölcsőde végezheti a Nemzeti Köznevelésről'sző|ő2OL7. évi
CXC. törvény a. § 25. pontja szerinti fogyatékos gyermekek nevelését és gondozását is.

- Etkeztetés biztosítása, diétás étkeztetés.
- A bölcsőde - fenntartói rendelet alapján - az alapellátáson túl gyermeknevelési

szolgáltatások bevezetésével segítheti a családokat,

4.4, A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése

1, 09B021, Pedasógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai

2
104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde,

munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy
alternatív napközbeni ellátása útján

3
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő

ellátása

4 104035
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali
intézménvében

4,5, A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Balassagyarmat város közigazgatási
területe,



5.1.

5, A költségvetési szerv szervezete és működése

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A közalkalmazottak jogállásáról szóló
t992. évi )OfiIII. törvény 23. § alapján. A költségvetési szerv vezetőjét a jogszabályoknak
megfelelően lefolytatott nyilvános pályázati eljárást követően a Képviselő-testület bízza
meg, határozott időre. A költségvetési szervvezetője feletti munkáltatói jogokat a magasabb
vezetői megbízás, felmentés, magasabb vezetőimegbízás visszavonása, összeférhetetlenség
megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az egyéb munkáltatói
j ogokat Balassagyarmat Város Polgármestere gyakorolja.

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:5.2,

foglalkoztatási iogviszony j ogviszo nW szabálv oző i oeszabálv

1,

közalkalmazotti j ogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 7992. évi )OfiIII.
törvény

a közalkalmazottak jogállásáról szó|ő 1992, évi )0fiIII.
törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról
sző|ő 257 /2000. fiII. 26.) Korm. rendelet

2 munkaviszony a munka törvénykönwérő| sző|ó 2012, évi I. törvénv
3 megbízási iogviszonv a Polgári TörvénykönyvrőI sző|ő 2073, évi V. törvény

4 önkéntes segítői jogviszony a közérdekű önkéntes tevékenységrőlsző|ő 2005. évi
LXXXVIII. törvény


