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Okirat sza ma: III/10-5/2022. 

Alapí tó  ókirat 
mó dósí ta sókkal egyse ges szerkezetbe fóglalva 

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

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A kó ltse gvete si szerv 

1.1.1. megneveze se: Csillagsziget Bó lcsó de 

1.2. A kó ltse gvete si szerv 

1.2.1. sze khelye: 2890 Tata, Ú j ú t 14/a. 

1.2.2. telephelye: 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 
Csillagsziget Bölcsőde Újhegyi 
Tagintézménye 

2890 Tata, Nádas útca 6-16. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A kó ltse gvete si szerv alapí ta sa nak da túma: 1980. december 31. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A kó ltse gvete si szerv ira nyí tó  szerve nek 

3.1.1. megneveze se: Tata Va rós O nkórma nyzat Ke pviseló -testú lete 

3.1.2. sze khelye: 2890 Tata, Kóssúth te r 1. 

3.2. A kó ltse gvete si szerv fenntartó ja nak 

3.2.1. megneveze se: Tata Va rós O nkórma nyzata 

3.2.2. sze khelye: 2890 Tata, Kóssúth te r 1. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 
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4.1. A kó ltse gvete si szerv kó zfeladata: Magyarórsza g helyi ó nkórma nyzatairó l szó ló  2011. e vi 
CLXXXIX. tó rve ny (tóva bbiakban: Mó tv.) 13. § (1) bekezde se 8. póntja ban meghata rózótt 
gyermekjó le ti szólga ltata s e s ella ta s, a gyermekek ve delme ró l e s a gya mú gyi igazgata sró l 
szó ló  1997. e vi XXXI. tó rve ny (tóva bbiakban: Gyvt.) 42. §-a szerinti bó lcsó dei ella ta s, 
tóva bba  a Gyvt. 21. §-a alapja n gyermeke tkeztete s, a Gyvt. 21/A. §-a e s 21/B. §-a alapja n 
inte zme nyi gyermeke tkeztete s e s a Gyvt 21/C. §-a alapja n szú nidei (inte zme nyen kí vú li) 
gyermeke tkeztete s, illetve a múnkahelyi e tkeztete s. 

4.2. A kó ltse gvete si szerv fó teve kenyse ge nek a llamha ztarta si szaka gazati besóróla sa: 

 szaka gazat sza ma szaka gazat megneveze se 

1 889110 Bó lcsó dei ella ta s 

4.3. A kó ltse gvete si szerv alapteve kenyse ge: Az inte zme ny a gyermekek napkó zbeni ella ta sake nt 
megszervezi a Mó tv.) 13. § (1) bekezde se 8. póntja ban meghata rózótt gyermekjó le ti 
szólga ltata st e s ella ta st. 
Biztósí tja a Gyvt. 42. §-a szerinti bó lcsó dei ella ta st, tóva bba  a Gyvt. 21. §-a e s 21/A-C. §-a 
szerint a gyermekek e letkóra nak megfeleló  inte zme nyi e s szú nidei (inte zme nyen kí vú li) 
gyermeke tkeztete st, illetve a múnkahelyi e tkeztete st. 

4.4. A kó ltse gvete si szerv alapteve kenyse ge nek kórma nyzati fúnkció  szerinti megjeló le se: 

 kórma nyzati 
fúnkció sza m 

kórma nyzati fúnkció megneveze se 

1 104031 Gyermekek bó lcsó de ben e s mini bó lcsó de ben tó rte nó  ella ta sa 

2 104035 
Gyermeke tkeztete s bó lcsó de ben, fógyate kósók nappali 
inte zme nye ben 

3 104036 
Múnkahelyi e tkeztete s gyermekek napkó zbeni ella ta sa t 
biztósí tó  inte zme nyben 

4 104037 Inte zme nyen kí vú li gyermeke tkeztete s 

4.5. A kó ltse gvete si szerv illete kesse ge, mú kó de si terú lete: Tata va rós kó zigazgata si terú lete 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A kó ltse gvete si szerv vezetó je nek megbí za si rendje: Az inte zme ny e le n bó lcsó devezetó  a ll, 
akit Tata Va rós O nkórma nyzat Ke pviseló -testú lete pa lya zat ú tja n, 5 e v hata rózótt 
idó tartamra nevez ki. Jógviszónya ra e s a vezetó i megbí za sa ra ira nyadó  jógszabály: 
kó zalkalmazótti jógviszóny, a kó zalkalmazóttak jóga lla sa ró l szó ló  1992. e vi XXXIII. tó rve ny 
alapja n. A bó lcsó devezetó  feletti egye b múnka ltató i jógókat Tata Va rós Pólga rmestere 
gyakórólja. A bó lcsó devezetó t Tata Va rós O nkórma nyzat Ke pviseló -testú lete menti fel. 

5.2. A kó ltse gvete si szervne l alkalmaza sban a lló  szeme lyek jógviszónya: 

 fóglalkóztata si jógviszóny jógviszónyt szaba lyózó  jógszaba ly 

1 kó zalkalmazótt a kó zalkalmazóttak jóga lla sa ró l szó ló  1992. e vi XXXIII. tó rve ny 

2 múnkaviszóny Múnka Tó rve nykó nyve ró l szó ló  2012. e vi I. tó rve ny 

3 egye b fóglalkóztata si 
jógviszóny 

a Pólga ri Tó rve nykó nyvró l szó ló  2013. e vi V. tó rve ny 

 



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 CSILLAGSZIGET BÖLCSŐDE 2022. június 14.
napján  kelt,  2022.  augusztus  15.  napjától  alkalmazandó  III/10-4/2022.  okiratszámú  módosító  okirattal
végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: Tatabánya, 2022. június 15.
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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: Búzer Péter


Egyedi azonosítója: KT11004


Beosztása: osztályvezető


Szervezeti egység megnevezése: Államháztartási Iroda Államháztartási Finanszírozási Osztály


Szervezet megnevezése: Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóság


A hitelesítés időpontja: 2022.06.15 13:18:52


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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