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ALAPÍTÓ OKIRAT 
 
Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a „Zsebi-baba” Családi Napközi 
(2337 Délegyháza, Árpád u. 2.) alapítója és irányító szerve - az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. §-ában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94.§-ában nyert felhatalmazás, valamint az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet alapján - 
az intézmény Alapító Okiratát a 311/2012. (XI.08.) számú határozattal elfogadott módosítással és 
az alapításról rendelkező 234/2009. (VI.22.) számú önkormányzati képviselő-testületi 
határozattal egységes szerkezetben az alábbiak szerint adja ki: 
 
 

„Zsebi-baba”  
Családi Napközi 

ALAPÍTÓ OKIRATA 
 
1.)  A költségvetési szerv neve:   „Zsebi-baba” Családi Napközi 

(a továbbiakban: költségvetési szerv) 
 
1.1.)  A költségvetési szerv idegen neve:   
 
1.2.)  A költségvetési szerv rövid neve:   
 
2.)  A költségvetési szerv székhelye:  2337 Délegyháza, Árpád u. 2. 
 
2.1.) A költségvetési szerv törzskönyvi azonosítója (PIR):  772244 
 
3.)  A költségvetési szerv közvetlen jogelődjének neve, székhelye:  

Délegyháza Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
 
5.)  A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
 A gyermekek napközbeni ellátása a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 

évi XXXI. törvény 43.§-ban meghatározott családi napközi formájában.  
 
6.)  A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

A gyermekek napközbeni ellátásának minősül a bölcsődei és óvodai ellátásban nem 
részesülő, továbbá az iskolai oktatásban részesülő gyermeknek az iskola nyitvatartási 
idején kívüli, valamint az iskolai napközit vagy tanulószobai ellátást igénybe nem vevő 
gyermek családi napköziben történő, nem közoktatási célú ellátása. 
A családi napközi a családban nevelkedő gyermekek számára nyújt életkoruknak 
megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, étkeztetést és foglalkoztatást. A 
fogyatékos gyermekek számára sajátos szükségleteikhez igazodó ellátást kell nyújtani. 
A családi napközi - az alapellátáson túli szolgáltatásként - speciális tanácsadással, 
időszakos gyermekfelügyelettel vagy más gyermeknevelést segítő szolgáltatással 
segítheti a családokat. 

 
7. ) A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakágazati rend szerinti besorolása:  
 
 889120 Családi napközis ellátás  
       
7.1.)  A költségvetési szerv alaptevékenysége (a szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati 

rendről szóló 56/2011.(XII.31.) NGM rendelet szerint):  
 
 Szakágazati rend szerint 
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88.91 Gyermekek napközbeni ellátása 889102 Családi napközi 
  889109 Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó 

egyéb szolgáltatások 
 
7.2.)  A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem végez.  
 
8.)  A költségvetési szerv működési köre:  Délegyháza Község közigazgatási területe 
 
9.)  A költségvetési szerv irányító szerve: 
 
9.1.)  A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye:  

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
2337 Délegyháza, Árpád u. 8. 

 
9.1.1.)  A költségvetési szerv alapítása, átalakítása, megszüntetése, továbbá a költségvetési szerv 

alapító okiratának kiadása, szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása (a 
továbbiakban együtt: alapítói jogok):  
Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 
9.1.2.)  A költségvetési szerv vezetőjének kinevezése vagy megbízása, felmentése vagy vezetői 

megbízásának visszavonása, a vele kapcsolatos egyéb munkáltatói jogok gyakorlása: 
Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 
9.2.)  Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv(ek) neve, székhelye: 

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
2337 Délegyháza, Árpád utca 8. 

 
10.)  A költségvetési szerv besorolása: 
 
10.1.)  Gazdálkodási besorolása:    önállóan működő költségvetési szerv 
 
10.2.)  A költségvetési szerv jogállása:   önálló jogi személy 
 
10.3.)  A költségvetési szerv típusa:    családi napközi 
 
10.4.) Az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából: teljes jogkörrel 

rendelkező, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv 
 
10.5.)  Az irányító szerv által kijelölt azon önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, amely az 

önállóan működő költségvetési szervnek a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 10.§(4)-(6) bekezdése 
alapján a 9.§ (1) – (2) bekezdésében meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatait ellátja: 
Délegyháza Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 

 
10.6.) Az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv közötti 

munkamegosztási megállapodást, - amely a munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjét rögzíti 
– Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete határozattal hagyja jóvá. 

 
11.)  A költségvetési szerv vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, 

megbízási, választási rendje:  
 Az intézmény vezetőjét az alapítói jogokkal felruházott irányító szerve (Képviselő-

testület) – a közalkalmazottak jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi XXXIII. 
törvény 20/A. §-a figyelembe vételével – közalkalmazotti jogviszony keretein belül, 
pályázat útján, 5 év, határozott időtartamra nevezi ki.  

 
12.)  A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 
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 Közalkalmazotti jogviszony: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
szerint. 
Munkaviszony: a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerint. 
Megbízásos jogviszony: a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény szerint.  

 
13.) A költségvetési szerv vezetője az intézményvezető, aki teljes jogkörében képviseli az intézményt. 
 
14.) Az Alapító és a Fenntartó neve és címe:  
 
14.1.)  Az Alapító neve és címe:  Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
     2337 Délegyháza, Árpád utca 8. 
 
14.2.)  A Fenntartó neve és címe:  Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

2337 Délegyháza, Árpád utca 8. 
 
15.)  A költségvetési szerv telephelye(i):   
 
16.)  A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon:  
 
16.1.)  Az irányító szerv, a Képviselő-testület a szerv részére biztosítja, használatra átadja az 

Önkormányzat tulajdonát képező alábbi ingatlant:  
 

Székhely ingatlan adatai:  2337 Délegyháza, Árpád u. 2. szám alatti, 130/3 hrsz-ú, 
belterületi felépítményes ingatlan.  

 
Telephely ingatlan adatai:    

 
16.2.)  A feladatok ellátásához a szerv rendelkezésére áll a székhelyen levő ingatlan, a rajta 

található épületekkel, melyet a szerv ingyenesen használ feladatának ellátása érdekében, 
továbbá a benne lévő berendezés és szakmai felszerelés, kis és nagy értékű tárgyi 
eszközök, készletek, immateriális javak. 

 
16.3.)  A szerv a rendelkezésére álló vagyontárgyakat a közfeladatai ellátásához (az Alapító 

Okirat szerinti tevékenysége keretében) szabadon felhasználhatja, ha a hasznosítás nem 
minősül vállalkozási tevékenységnek, - egyéb célú, az Alapító Okirat szerinti 
tevékenysége keretén túli, tulajdonjog változásával nem járó hasznosításához a fenntartó 
Képviselő-testülete előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.  

 
17.)  A költségvetési szerv vagyona feletti rendelkezés joga: 
 
17.1.)  A költségvetési szerv a Képviselő-testület által a mindenkori költségvetési rendeletében 

megállapított, részére jóváhagyott előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező, részben 
önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. 

 
17.2.)  A költségvetési szerv vezetője – távolléte, vagy halaszthatatlan, más irányú elfoglaltsága 

esetén az intézmény vezetőjének 1. számú helyettese – jogosult - saját költségvetési 
bevételeinek növelése érdekében, a családi napközi intézmény alapfeladatainak sérelme, 
illetve veszélyeztetettsége nélkül, - az intézmény használatába átadott ingatlant, vagy 
annak egy részét (meghatározott helyiségeit) a feltételek biztosítása esetén, bérleti 
szerződés alapján, - figyelemmel Délegyháza Község Önkormányzatának az 
Önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek használatba adásáról, bérbe adásáról, a 
helyiségbérlet díjainak mértékéről szóló, mindenkor hatályos önkormányzati rendelete 
rendelkezéseire – bérbe adni, amennyiben a bérbe adás jogszabályba nem ütközik, vagy 
az intézmény által folytatott tevékenységet nem sérti vagy zavarja.  
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 A bérleti szerződés megkötése során a Bérbeadó nevében az intézmény vezetője jár el.  
 
17.3.) A költségvetési szerv vezetője – távolléte, vagy halaszthatatlan, más irányú elfoglaltsága 

esetén az intézmény vezetőjének 1. számú helyettese – jogosult az intézmény 
használatába átadott ingatlant, vagy annak egy részét (meghatározott helyiségeit) - a 
feltételek biztosítása esetén, használatba adási szerződés alapján, - figyelemmel 
Délegyháza Község Önkormányzatának az Önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek 
használatba adásáról, bérbe adásáról, a helyiségbérlet díjainak mértékéről szóló, 
mindenkor hatályos önkormányzati rendelete rendelkezéseire – használatba adni, 
amennyiben a használatba adás jogszabályba nem ütközik, vagy az intézmény által 
folytatott tevékenységet nem sérti vagy zavarja.  
A használatba adási szerződés megkötése során a Használatba adó nevében az intézmény 
vezetője jár el. 

 
17.4.) A költségvetési szerv használatában és birtokában lévő ingatlan vagyont kizárólag az 

irányító szerv, Délegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete idegenítheti 
el, és terhelheti meg (jegyeztethet be az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlan-
nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény rendelkezései szerint bármely jogot vagy 
tényt, kötelezettséget), - az Ötv., valamint a Képviselő-testület által megalkotott, a 
jogügylet előkészítése időpontjában érvényes és hatályos, az Önkormányzat vagyonáról 
és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet keretei között.  

 
18.) Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 7 fő 
 
19.) Csoportok száma:      1 csoport 
 
 
Záradék:  
Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a 
hatályos jogszabályokban foglaltak alapján, - figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény rendelkezéseire – a „Zsebi-baba” Családi Napközi részére a 311/2012.(XI.08.) 
számú képviselő-testületi határozatával elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
jelen Alapító Okiratot adta ki. 
 
Délegyháza, 2012. november 8. 
 
 

………………………………….. …………………………………… 
dr. Riebl Antal dr. Molnár Zsuzsanna 
polgármester jegyző 
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