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Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat 
ALAPÍTÓ OKIRATA 

 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) b.) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rend. 5. § (1)-(2) bekezdésében foglalt tartalommal, az 
alábbi alapító okiratot adja ki. 
 
1. A költségvetési szerv: 

Neve: Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat 
Rövidített neve: Lenvirág Bölcsőde 

Székhelye: 2094 Nagykovácsi, Kaszáló u. 12-14. 

2. A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező jogszabály és határozat:  
A költségvetési szerv által ellátott feladatot az alapító önként vállalt feladatként látja 
el, alapításáról a Képviselő-testület …../2015. (I. 22.) számú határozatában döntött. 

3. Alapító, fenntartó szervének megnevezése, székhelye: 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata  

2094 Nagykovácsi Kossuth Lajos utca 61. 

4. A költségvetési szerv illetékességi, működési területe: 
Nagykovácsi közigazgatási területe. 

 
5. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata és 

alaptevékenysége: 

Alaptevékenysége keretében látja el a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben, a személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai 
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben 
meghatározott személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti alapellátás keretein 
belül a gyermekek napközbeni ellátását – bölcsődei ellátást -, valamint az 
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben, a háziorvosi, házi gyermekorvosi 
és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben, a területi 
védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendeletben, az iskola-
egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendeletben meghatározott 
védőnői ellátást az alábbiak szerint: 

6. A költségvetési szerv alaptevékenysége szakágazat száma, megnevezése: 
 

889110 Bölcsődei ellátás 
 
7. A költségvetési szerv fő tevékenységeinek kormányzati funkció szerinti 

megjelölése: 

 

a) Bölcsőde 
104030 Gyermekek napközbeni ellátása 
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében 
104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében 
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b) Védőnői Szolgálat 
074031    Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 
074032    Ifjúság-egészségügyi gondozás 

8. A költségvetési szerv kisegítő és vállalkozói tevékenységet nem végez. 
 
9. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2094 Nagykovácsi Kossuth Lajos utca 61. 

 
10. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

A költségvetési szerv vezetőjét Nagykovácsi Önkormányzatának Képviselő-
testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 23. § (1) 
bekezdésében, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban 
történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rend. 1/A. §-a alapján bízza 
meg. 

11. A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya: 
A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak jogviszonyára, a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatási 
jogviszonyokra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény valamint a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény az irányadó. 

12. A költségvetési szerv feladat ellátását szolgáló vagyona: 

12.1. Az irányító szerv, Képviselő-testület a költségvetési szerv részére biztosítja, 
használatra átadja Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata kizárólagos 
tulajdonát képező Nagykovácsi Kaszáló utca 12-14. szám alatt lévő 4420/115 hrsz.-
ú belterületi felépítményes ingatlant.  

12.2. A költségvetési szerv rendelkezésére bocsátott ingatlanvagyon ún. könyv 
szerinti értékeit (adatait) az ingatlan tulajdonosa, Nagykovácsi Nagyközség 
Önkormányzatának a tárgyévi költségvetése végrehajtásáról szóló ún. 
zárszámadási rendelet mellékletei, évente, folyamatosan rögzítik, és nyilvántartják. 

12.3. A szerv ingó vagyonához tartoznak az intézményi leltár szerint nyilvántartott 
eszközök, melyeket a szerv a feladata ellátásához szabadon felhasználhat. 

13.A költségvetési szerv feladat ellátását szolgáló vagyona feletti rendelkezési 
jog: 
A használatában lévő ingatlan és ingóságok használatának szabályait a Nagykovácsi 
Önkormányzat vagyonáról, a vagyonával rendelkezés szabályairól szóló mindenkor 
hatályos rendelet tartalmazza. 
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14. Záró rendelkezések: 

A Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat Alapító okiratát Nagykovácsi Nagyközség 
Önkormányzat Képviselő-testülete a …………/2015.(I.22.) számú határozatával 
hagyta jóvá azzal, hogy az 2015. április 1. napjával lép hatályba. 
 
 
Nagykovácsi, 2015. január…. 
 
 
 
 
 
        Kiszelné Mohos Katalin 
                 polgármester 
 
 
 
 
 

 


