Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2003. (I. 29.) számú határozata
a VÁROSI BÖLCSŐDE ALAPTÓ OKIRATÁRÓL
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. tv. 88-90. §-aiban, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 38.
§. (1) bekezdésében foglaltak szerint a Város Bölcsőde alapító okiratát az alábbiakban
állapítja meg:
1. A költségvetési szerv neve:

Városi Bölcsőde

2. A költségvetési szerv székhelye, törzsszáma:
8130 Enying, Vas Gereben utca 8.
640657
3. Adószáma:

16700620-1-07

4. Jogszabályban meghatározott közfeladata:
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény szerinti bölcsődei ellátás
5. Tevékenysége:
5.1 TEÁOR szerint:

8891 Gyermekek napközbeni ellátása

5.2 Alaptevékenységi szakágazat szerinti besorolás:
889110 Bölcsődei ellátás
5.3 Alaptevékenységi szakfeladat szerinti besorolás:
889101 Bölcsődei ellátás
856012 Korai fejlesztés, gondozás
856013 Fejlesztő felkészítés
889109 Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb
szolgáltatások
5.4 Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.
5.5 Az intézmény alaptevékenysége, feladata:
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121. §-ának 29.
pontjában meghatározott sajátos nevelési igényű gyermekek,
tanulók integrált nevelése; sajátos nevelési igényű gyermek,
tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs
bizottság szakvéleménye alapján
a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan
fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd,
b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
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rendellenességével küzd.
Fejlesztő felkészítő foglalkozás, teljes integrációban történő
ellátás.
Az
alapellátás
prioritása
melletti
családtámogató
szolgáltatások: játszócsoport és időszakos gyermekfelügyelet.
6. Működési terület:

Enying város közigazgatási területe

7. Irányító szerv neve, székhelye:
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 8130
Enying, Kossuth Lajos utca 26.
(Szakfelügyeletet a különböző jogszabályokban megjelölt
ágazati minisztériumok és ágazati szervek látják el.)
8. Besorolása:
Gazdálkodási besorolása alapján: önállóan működő,
előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési
szerv.
Pénzügyi-gazdasági
feladatait
Enying
Város
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala szervezeti
egysége útján látja el. Az általános forgalmi adónak alany, az
általános szabályok szerint adózó költségvetési szerv.
9. Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:
Az intézmény vezetőjét nyilvános pályázati eljárás útján –
meghatározott 5 éves időtartamra – Enying Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete bízza meg a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és
külön jogszabályok alapján. Felette az egyéb munkáltatói
jogokat a polgármester gyakorolja.
Az intézmény vezetője képviseli az intézményt és dolgozói
felett a munkáltatói jogokat gyakorolja.
10. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
hatálya
alá
tartozó
közalkalmazotti
jogviszony
(közalkalmazottak), a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012.
évi I. törvény hatálya alá tartozó munkaviszony (egyéb
foglalkoztatottak)
11. A feladatellátást szolgáló vagyon:
1. melléklet szerint.
12. A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog:
Az épület és azok berendezéseinek tulajdonjoga Enying Város
Önkormányzatáé. Az intézmény rendelkezésére álló
vagyontárgyakat feladatai ellátásához szabadon használhatja,
de nem idegenítheti el és nem terhelheti meg azokat.
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13. Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 89. §ában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az
annak végrehajtására kiadott kormányrendeletek, valamint a
mindenkori fenntartó által kibocsátott, a gazdálkodást érintő
szabályozás alapján.

Záradék:
A Városi Bölcsőde alapító okiratát Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 133/2012.
(V. 30.) határozatával 2012. július 1. napi hatállyal hagyta jóvá.

Enying, 2012. május 30.

P.H.

----------------------------------------------------------alapító szerv vezető aláírása
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1. melléklet

A VÁROSI BÖLCSŐDE ALAPÍTÓ OKIRATÁHOZ

Az intézmény alapfeladatainak ellátását szolgáló vagyon:
Ingatlan(ok): használati joggal

Hrsz.

Cím

1494/2

Enying, Vas G. u. 8.

Földterület

Megjegyzés

1847 m2

önkormányzati tulajdon

Ingóságok: az intézmény számviteli nyilvántartásában szereplő adatok szerint.”
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