
 

Okirat száma:  4150/2016. 

Alapító okirat 
 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Téglási Bölcsőde, 
Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Téglási Bölcsőde, Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálat 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 4243 Téglás, Fényes utca 9 – 13. szám  

1.2.2. telephelye:  

 telephely megnevezése telephely címe 

1 
Téglási Családsegítő-, és 
Gyermekjóléti Szolgálat 

4243 Téglás, Liget utca 1. szám 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2017. 01. 01. 

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

2.2.1. megnevezése: Téglás Város Önkormányzata 

2.2.2. székhelye: 4243 Téglás, Kossuth utca 61. szám 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 Hajdúhadházi Bölcsőde 
4242 Hajdúhadház, Béke utca 54/A. 
szám 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 4243 Téglás, Kossuth utca 61. szám 
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3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Téglás Város Önkormányzata 

3.2.2. székhelye: 4243 Téglás, Kossuth utca 61. szám 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. § (1) bekezdése szerinti bölcsődei ellátást, és a 39. §-a 
szerinti gyermekjóléti szolgáltatást biztosít, valamint a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 64. §-a szerinti családsegítés keretében szociális 
ellátást biztosít.  

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 
szakágazat 
száma 

szakágazat megnevezése 

1 889110 Bölcsődei ellátás 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Gyermekek bölcsődei ellátása, gondozása és 
nevelése, valamint személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti alapellátások 
biztosítása. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása 

2 104035 
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali 
intézményében 

3 104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében 

4 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások 

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

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézményt − a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 
alapján pályázati eljárás útján, határozott (legfeljebb 5 év) időre kinevezett magasabb 
vezetői beosztású intézményvezető vezeti. Az intézményvezető felett a kinevezési, vezetői 
megbízási, felmentési és fegyelmi jogkört Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete gyakorolja. Az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója Téglás Város polgármestere. 

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 
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2 Munkaviszony 
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 
törvény 

3 Megbízási jogviszony 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény 

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot 2017. január 1. napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Téglás, 2016. szeptember ….. 

P.H. 

Czibere Béla 
 polgármester 

 
 


