
 
Okirat száma: SZSZMPH/07-1901-9/2021 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

 

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

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Szigetszentmiklósi Apróka Bölcsőde  

1.1.2. rövidített neve: Apróka Bölcsőde 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos utca 2. 

1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 
Szigetszentmiklósi Apróka Bölcsőde 
Tipegő Tagintézménye 

2310 Szigetszentmiklós, Szent Miklós 
útja 8/A. 

2 
Szigetszentmiklósi Apróka Bölcsőde 
Bóbita Tagintézménye 

2310 Szigetszentmiklós, Semmelweis 
utca 20. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1995.06.20. 

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

2.2.1. megnevezése: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 

2.2.2. székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos utca 2. 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 
Szigetszentmiklós Város 3. sz. 
Bölcsőde 

2310 Szigetszentmiklós, Szent Miklós 
útja 8/A. 



 

2 

 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete  

3.1.2. székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos utca 2. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának  

3.2.1. megnevezése: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 

3.2.2. székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos utca 2. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: a gyermekek védelméről és a gyámhatósági 
eljárásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben foglalt gyermekek napközbeni ellátása, 
gyermekétkeztetés, és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvényben foglalt étkeztetés alapszolgáltatás biztosítása. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 
szakágazat 
száma 

szakágazat megnevezése 

1 889110  Bölcsődei ellátás 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: a gyermekek védelméről és a gyámhatósági 
eljárásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerint a bölcsőde a 3 éven aluli gyermekek 
napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosítja. Ha a gyermek 
harmadik életévét betöltötte, de testi vagy értelmi fejlettségi szintje alapján még 
nem érett az óvodai nevelésre, és óvodai jelentkezését az orvos nem javasolja, 
bölcsődei ellátás keretében gondozható, nevelhető a gyermek negyedik életévének 
betöltését követő augusztus 31-éig. A Szigetszentmiklósi Apróka Bölcsőde Tipegő 
Tagintézménye főzőkonyhája konyhai feladatokat végez bölcsődei 
gyermekétkeztetés, intézményen kívüli (óvodai) gyermekétkeztetés, szünidei 
gyermekétkeztetés, és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvényben foglalt étkeztetés alapszolgáltatás biztosítására. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti 
megjelölése:  

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

2 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

3 104031      Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 
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4 
104035      Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali 

intézményében 

5 
104036  Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító 

intézményben 

6 104037  Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

7 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán 
 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Szigetszentmiklós város 
közigazgatási területére terjed ki. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjének 
megbízásáról Szigetszentmiklós Város Képviselő-testülete dönt a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a gyermekek védelméről és a 
gyámhatósági eljárásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvénynek a szociális intézményekben történő végrehajtásáról szóló 
257/2000. (XII. 26.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembe vételével. A kinevezés 
határozott - legfeljebb 5 év - időtartamra szól, a kinevezést pályázati kiírás előzi meg.  
Az egyéb munkáltatói jogokat a Polgármester gyakorolja. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény 

 



ZÁRADÉK
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése
alapján  a  Magyar  Államkincstár  nevében  igazolom,  hogy  jelen  alapító  okirat  módosításokkal  egységes
szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a SZIGETSZENTMIKLÓSI APRÓKA BÖLCSŐDE
2021. július 15. napján kelt, 2021. július 19. napjától alkalmazandó SZSZMPH/07/1901-7/2021 okiratszámú
módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: Budapest, 2021. július 19.
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I G A Z O L Á S
Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.  19.) Korm.
rendelet alapján nyújtott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH) központi elektronikus ügyintézési
szolgáltatás keretében a Szolgáltató, azaz a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., elektronikus bélyegzővel
és időbélyegzővel látta el.


A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltaknak megfelelően, az
azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erejű
magánokirat. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 323. § (4)-(5) bekezdésében és az elektronikus
ügyintézés  részletszabályairól  szóló  451/2016.  (XII.  19.)  Korm.  rendelet  113.  §  (4)  bekezdésében  foglaltaknak
megfelelően az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum
közokirat, ha azt bíróság, közjegyző, ügyész vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelő módon állította ki.


Az Igazoláshoz tartozó dokumentum az azonosítást elvégző, hitelesítést kérő szakrendszertől kapott adatok alapján az
alábbi hivatalos személytől származik:


Neve: Kánya Lászlóné


Egyedi azonosítója: KT01224


Beosztása: osztályvezető


Szervezeti egység megnevezése: Államháztartási Iroda


Szervezet megnevezése: Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság


A hitelesítés időpontja: 2021.07.19 07:28:26


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hitelesítésének körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.


A szolgáltató elérhetőségei


Csatlakozott szakrendszerek: helpdesk@nisz.hu
Honlap:  http://szeusz.gov.hu/avdh
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