1. számú melléklet

ALAPÍTÓ OKIRAT
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete – mint fenntartó – a rendelkezésre álló
dokumentumok alapján a Vác Város Önkormányzata által alapított Bölcsődék és
Fogyatékosok Intézménye számára az államháztartásról szóló többször módosított
2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló
368/2011.(XII.31.) számú kormányrendelet alapján, a költségvetési szerv részére az
alábbi módosított
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot
adja ki:
1.Költségvetési szerv neve:

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK
INTÉZMÉNYE

2. Székhelye:

2600 Vác, Kölcsey u. 4.

3.Alapítója:

Vác Város Önkormányzat
Képviselő-testülete

4.Közvetlen jogelődje:

Szociális Szolgáltató Központ
2600 Vác, Deákvári főút 34/A.

5. Irányító, fenntartó, felügyeleti
és működtető szerve
Székhelye:

Vác Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
2600 Vác, Március 15. tér 11.

6. Gazdálkodási besorolás

önálló jogi személy, helyi önkormányzat által
felügyelt önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv

7. Működési köre:

Vác Város közigazgatási területe

8. Közfeladata:

gyermekvédelem és szociális ellátás

9. Szakágazati besorolása:

889101

Bölcsődei ellátás

10. Alaptevékenysége:

889101
881013

Bölcsődei ellátás
Fogyatékossággal élők nappali
ellátása
Munkahelyi étkeztetés
Egyéb vendéglátás
Óvodai intézményi étkeztetés
Általános gazdasági, társadalmi
tervezési tevékenységek helyi
területi szinteken

562917
562920
562912
841172

11. Az intézmény OM azonosító száma: 200723
12. Vezetőjének megbízása:

Vezetőjét Vác Város Önkormányzat
139

Képviselő-testülete pályázat útján
az 1992. évi XXXIII. tv. /Kjt/
végrehajtására vonatkozó ágazati
jogszabály alapján nevezi ki
13. Foglalkoztatottak foglalkoztatási
jogviszonya:

közalkalmazott (1992. évi XXXIII. tv.)
munkavállaló (2012. évi I. tv.)

14. Telephelyei, férőhelyek:
Bölcsőde
Speciális Csoport
2600 Vác, Baba u. 2.

28
20

férőhely
férőhely

Bölcsőde
2600 Vác, Kölcsey u. 4.

56

férőhely

Bölcsőde
2600 Vác, Szegfű u. 1.

42

férőhely

Fogyatékosok Napközi Otthona
2600 Vác, Tabán u. 28.

20

férőhely

Fejlesztő Napközi Otthon
2600 Vác, Kölcsey u. 4.

12

férőhely

A költségvetési szerv az alapító által meghatározott feladatkörét, annak volumenét
saját döntésével nem változtathatja meg.
A feladatellátáshoz rendelkezésre álló vagyont köteles alapfeladata jó színvonalú
ellátása érdekében működtetni. Köteles azt megóvni, nem jogosult azt elidegeníteni,
biztosítékul felhasználni.

Záró rendelkezés:
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alapító Okiratot 17/2/2013. (I.24.)
számú határozatával egységes szerkezetbe foglalta.
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Alapító okirat kiegészítés
a 2014. január 1-jétől érvényes kormányzati funkció megadása miatt
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.
rendelet 180.§ rendelkezéseinek megfelelően a Bölcsődék és Fogyatékosok
Intézménye költségvetési szerv 2013. január 24. napján kelt egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratát a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és
szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendeletben
kihirdetett, 2014. január 1-jétől érvényes, alaptevékenység besorolási kód változás
miatt, a következő kiegészítéssel látom el:
A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti
besorolása:
107051
104030
101221
013210
096010
101270

Szociális étkezés
Gyermekek napközbeni ellátása
Fogyatékossággal élők nappali ellátása
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
Óvodai intézményi étkeztetés
Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját
életminőségét segítő programok és támogatások

és

Az egységes szerkezete foglalt alapító okirat államháztartási szakfeladat
szerinti besorolását tartalmazó része/pontja 2014. január 1-jétől hatályát
veszti.
A költségvetési szerv államháztartási szakágazati rend szerinti besorolása:
A költségvetési szerv 2013. január 24. napján kelt, egységes szerkezetbe foglalt
alapító okirata jelen Alapító okirat kiegészítéssel – az Ávr. 180.§ (5) bekezdés
értelmében – 2014. január 1-jétől képezi a költségvetési szerv hatályos alapító
okiratát.
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