
Okirat száma: J/______-1/2022 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

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

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 
1.1.1. megnevezése: Kék Bagoly Bölcsőde 

 
1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 9241 Jánossomorja, Óvári út 4. 
1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 
1 Napköziotthonos Konyha  9241 Jánossomorja, Iparos utca 10. 

 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2002. 11. 12. 

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

2.2.1. megnevezése: Jánossomorja Város Önkormányzata  
2.2.2. székhelye: 9241 Jánossomorja, Szabadság utca 39. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 
3.1.1. megnevezése: Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
3.1.2. székhelye: 9241 Jánossomorja, Szabadság utca 39. 

 



4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontja szerinti gyermekjóléti szolgáltatások és 

ellátások, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény 41-42. §-aiban meghatározott gyermekek napközbeni ellátása, gondozása, nevelése 

céljából létrehozott szerv. Ella tja a gyermekek ve delme ro l e s a gya mu gyi igazgata sro l szo lo  

1997. e vi XXXI. to rve ny 21. §, 21/A. §, 21/B.§, e s 21/C. §-a ban meghata rozott feladatokat. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 889101 Bölcsődei ellátás 
 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: ellátja a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek 
napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését.  Inte zme nyi e s inte zme nyen kí vu li 
gyermeke tkeztete s ella ta sa. Munkahelyi e tkeztete s ella ta sa. 

 
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 

2 
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali 

intézményében 

3 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

4 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

5 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

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

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek 
a szociális valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásról 
szóló 257/2000. (XII. 26.) Kormányrendelet alapján pályázat útján Jánossomorja Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete nevezi ki és menti fel.  A megbízás határozott időre 
szól. A vezető felett az egyéb munkáltató jogokat a polgármester gyakorolja. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti jogviszony 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

 
 


