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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

 

Tárgy:  Javaslat a Budakalászi Bölcsőde, a Nyitnikék Óvoda és a Telepi Óvoda alapító okiratának 

módosítására 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Nyitnikék Óvoda jelenleg hatályos alapító okiratát a Képviselő-testület a 26/2015.(II.20.) 

normatív határozatával módosította és fogadta el 2015. február hónapban. Ezt követően a 

Magyar Államkincstár a Nyitnikék Óvoda és Telepi Óvoda alapító okiratának 2015. évi 

felülvizsgálata során írásban észrevételezte, hogy az óvodák hivatalos nevének képzése nem a 

„nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról” 

szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet alapján történt.  

A Rendelet 125.§ (1) bekezdése „ Egyedi elnevezésként bármilyen megnevezés adható, ha az 

nem megtévesztő vagy a használatát más jogszabály nem tiltja. Az egyedi elnevezés a 

köznevelési intézmény hivatalos nevében az ellátott feladatokat tükröző jogszabály szerinti 

megnevezések előtt áll, és elősegíti a köznevelési intézmény azonosítását és más, azonos vagy 

hasonló tevékenységet folytató intézménytől való megkülönböztetését.” alapján a MÁK 

javaslata az óvodák elnevezésre: Budakalászi Nyitnikék Óvoda és Budakalászi Telepi Óvoda. 

Továbbá „Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. 

rendelet 180.§ rendelkezéseinek megfelelően a költségvetési szervek alapító okirataiban „A 

kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről 

szóló 68/2013.(XII.29.) NGM rendelet alapján 2014. január 1. napjától át kell vezetni a 

rendeletben előírt módosításokat, ill. kiegészítéseket. Az óvoda alaptevékenységének 

szakfeladat szerinti besorolása helyett a kormányzati funkciók szerinti besorolása kerül az 

alapító okiratban meghatározásra.  

(Az átvezetéseket az egyéb módosítások alkalmával kell végrehajtani, így ebből kifolyólag is 

felülvizsgálatra kerül a Telepi Óvoda alapító okirata, a Nyitnikék Óvoda alapító okirata 2015. 

februárjában már ennek megfelelően történt.) 

A MÁK 2015. január 1. napjától az alapító okiratok formai egységesítése érdekében a MÁK 

honlapján közzé tett előírás és minta alapján kéri az alapító okirat teljes felülvizsgálatát és 

formai átdolgozását.  

http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/koltsegvetesi-informaciok/torzskonyv_nyomtatvanyok   

 Az 1.sz.melléklet a Budakalászi Nyitnikék Óvoda a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

okiratát tartalmazza. 

A Telepi Óvoda módosított és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt okiratát a 

2.sz.melléklet tartalmazza. A Telepi Óvoda esetében az okirat alaki, formai változtatása és 

névhasználat megnevezése mellett az ingatlan méretére vonatkozó változtatások is átvezetésre 

kerültek. 
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A Budakalászi Bölcsőde módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt okiratát a 3. sz. melléklet 

tartalmazza. 

A fentiek alapján az alábbi normatív határozati javaslatokat terjesztem elő: 

1. Határozati javaslat 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 …./2015. (XI….) normatív határozata 

a Nyitnikék Óvoda Alapító Okiratának jóváhagyásáról 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete által a  26/2015.(II.26.) normatív 

határozattal jóváhagyott  Nyitnikék Óvoda (2011 Budakalász, Pomázi út 3., OM: 032875) 

7/1/2015. okiratszámú alapító okiratát az intézmény nevének meghatározását a nevelési-

oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 125.§ (1) bekezdése alapján módosítja.  

A Képviselő-testület a jelen módosítással egységes szerkezetbe foglalt és a határozat mellékletét 

képező 7/2/2015 okiratszámú alapító okiratot jóváhagyja, ezzel egyidejűleg a törzskönyvi 

nyilvántartásban szereplő 7/1/2015. okiratszámú alapító okiratát a jelen okirat törzskönyvi 

nyilvántartásba vételének napjától visszavonja. 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a 7/2/2015. okiratszámú alapító okirat - MÁK 

Budapesti és Pest megyei Igazgatóságának - törzskönyvi nyilvántartásba vétel céljából történő 

benyújtására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

2. Határozati javaslat 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

 …./2015. (XI….) normatív határozata 

a Telepi Óvoda Alapító Okiratának jóváhagyásáról 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete által a 348/2012.(XII.21.) normatív 

határozattal jóváhagyott Telepi Óvoda (2011 Budakalász, Mályva utca 1. OM: 032877) alapító 

okiratát a Magyar Államkincstár által 2015. január 1. napjától előírt egységes formai 

követelmények alkalmazása és a az intézmény nevének meghatározását illetően a nevelési-

oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 125.§ (1) bekezdése alapján módosítja.  

A Képviselő-testület a jelen módosítással egységes szerkezetbe foglalt és a határozat mellékletét 

képező 3/1/2015 okiratszámú alapító okiratot jóváhagyja, ezzel egyidejűleg a törzskönyvi 

nyilvántartásban szereplő 2012. december 21. napján kelt, 348/2012.(XII.21.) normatív 

határozattal elfogadott alapító okiratát a jelen okirat törzskönyvi nyilvántartásba vételének 

napjától visszavonja. 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat mellékletét képező 3/1/2015. 

okiratszámú alapító okirat - MÁK Budapesti és Pest megyei Igazgatóságának - törzskönyvi 

nyilvántartásba vétel céljából történő benyújtására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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3. Határozati javaslat 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

 …./2015. (XI….) normatív határozata 

a Budakalászi Bölcsőde Alapító Okiratának jóváhagyásáról 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete által a 117/2014.(VI.03.) normatív 

határozattal jóváhagyott Budakalászi Bölcsőde (2011 Budakalász, Budai út 10.) alapító okiratát a 

Magyar Államkincstár útmutatása és a 2015. január 1. napjától előírt egységes formai 

követelmények alkalmazása alapján módosítja.  

A Képviselő-testület a jelen módosítással egységes szerkezetbe foglalt és a határozat mellékletét 

képező 4/1/2015 okiratszámú alapító okiratot jóváhagyja, ezzel egyidejűleg a törzskönyvi 

nyilvántartásban szereplő 2014. június 12. napján kelt, 117/2014.(VI.03.) normatív határozattal 

elfogadott alapító okiratát a jelen okirat törzskönyvi nyilvántartásba vételének napjától 

visszavonja. 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat mellékletét képező 4/1/2015. 

okiratszámú alapító okirat - MÁK Budapesti és Pest megyei Igazgatóságának - törzskönyvi 

nyilvántartásba vétel céljából történő benyújtására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

Budakalász, 2015. november 17.           

Rogán László 

polgármester 
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1. sz. melléklet 

Okirat száma: 7/2/2015    

Alapító okirat 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján 

a BUDAKALÁSZI NYITNIKÉK ÓVODA alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése:  BUDAKALÁSZI NYITNIKÉK ÓVODA 

1.1.2. rövidített neve: NYITNIKÉK ÓVODA  

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 2011 Budakalász, Pomázi út 3. 

1.2.2. telephelye(i): 
 

 telephely megnevezése telephely címe 

1  2011 Budakalász, Vasútsor 7. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2003.11.20. 

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

2.2.1. megnevezése: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

2.2.2. székhelye: 2011 Budakalász, Petőfi tér 1. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 2011 Budakalász, Petőfi tér 1. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

3.2.2. székhelye: 2011 Budakalász, Petőfi tér 1. 
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4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: köznevelés, óvodai nevelés - a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt) 1.§. (2) bekezdés, a 4.§. (1) bekezdés a) pontja és a 8.§. (1) 
bekezdés szerint -  és óvodai intézményi étkeztetés 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 
 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 óvodai nevelés 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: köznevelési feladat, óvodai nevelés szakmai, 
működtetési feladatai, és gyermekétkeztetés, munkahelyi étkeztetés a köznevelési 
intézményben 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 091110 óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

2 
091120 sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 

ellátásnak szakmai feladatai 

3 091130 nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

4 091140 óvodai nevelés. ellátás működtetési feladatai 

5 096015 gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

6 096025 munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:  a hatályos jogszabályok alapján és 
a fenntartó által - az óvodákba történő jelentkezés, a felvétel/átvétel eljárási rendjéről, az 
óvodai felvételi körzetek meghatározásáról szóló 14/2013.(IV.26.) önkormányzati 
rendeletben - meghatározott felvételi körzet. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: a fenntartó - Budakalász Város 
Önkormányzat - nyilvános pályázat útján határozott időre bízza meg, a mindenkori 
hatályos jogszabályok alapján. 
 

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 alapján 

2 megbízási szerződéses a Ptk. hatályos rendelkezései szerint kötött polgári jogi 
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jogviszony jogviszony 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény 

6.1.1. típusa: óvoda 

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés 

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: előirányzatai felett teljes jogkörrel 
rendelkezik, az előirányzatok feletti jogosultság gyakorlásának rendjét a 
mindenkori éves önkormányzati költségvetési rendelet szabályai határozzák meg. 

6.2. A köznevelési intézmény tagintézménye(i): 
 

 tagintézmény megnevezése tagintézmény címe 

1 
Budakalászi Nyitnikék Óvoda 

Szalonka utcai tagintézménye 

2011 Budakalász, Szalonka utca 299/101. 
hrsz. 

6.3. A feladat-ellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési 
intézmény 
 

 feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése 
maximális gyermek-, 
tanulólétszám 

1 székhely: Pomázi út 3.  125 fő 

2 telephely: Vasút sor 7.  50 fő 

3 
Szalonka utcai tagintézmény (Szalonka u. 
299/101) 

 125 fő 

6.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 
 

 

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma 

vagyon feletti 
rendelkezés joga 
vagy a vagyon 
használati joga 

az ingatlan 
funkciója, célja 

1 
Pomázi út 3. 606/20 használati jog köznevelési 

intézmény 

2 
Pomázi út 3. 605/6 használati jog köznevelési 

intézmény 

3 
Vasútsor 7. 2273 használati jog köznevelési 

intézmény 

4 
Szalonka utca 299/101 299/101 használati jog köznevelési 

intézmény 
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7. Záró rendelkezés 

Jelen …./2015.(…...) normatív határozattal jóváhagyott 7/2/2015. okirat számú alapító 

okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel 

egyidejűleg a intézmény 2015. február 20. napján kelt,  26/2015.(II.20.) normatív 

határozattal elfogadott 7/1/2015. okiratszámú alapító okiratát visszavonom. 

 

Kelt: Budakalász, 2015. november …. 

 

P.H. 

Rogán László 

polgármester 
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2. sz. melléklet 

Okirat száma: 3/1/2015 

Alapító okirat 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a BUDAKALÁSZI TELEPI ÓVODA alapító 

okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

7.1. A költségvetési szerv 
7.1.1. megnevezése: BUDAKALÁSZI TELEPI ÓVODA 
7.1.2. rövidített neve: TELEPI ÓVODA 

7.2. A költségvetési szerv 
7.2.1. székhelye: 2011 Budakalász, Mályva utca 1. 
7.2.2. telephelye(i): nincs 

8. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

8.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1976. év 
8.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

8.2.1. megnevezése: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
8.2.2. székhelye: 2011 Budakalász, Petőfi tér 1. 

9. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 
9.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

9.1.1. megnevezése: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
9.1.2. székhelye: 2011 Budakalász, Petőfi tér 1. 

9.2. A költségvetési szerv fenntartójának 
9.2.1.  megnevezése: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
9.2.2. székhelye: 2011 Budakalász, Petőfi tér 1. 

10. A költségvetési szerv tevékenysége 
10.1. A költségvetési szerv közfeladata: A költségvetési szerv közfeladata: köznevelés, óvodai 

nevelés - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt) 1.§. (2) bekezdés, a 4.§. 
(1) bekezdés a) pontja és a 8.§. (1) bekezdés szerint -  és óvodai intézményi étkeztetés 

10.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 
 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 óvodai nevelés 

10.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: köznevelési feladat, óvodai nevelés szakmai, 
működtetési feladatai és óvodai intézményi étkeztetés 

10.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 091110 óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
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2 
091120 sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 

ellátásnak szakmai feladatai 

3 091140 óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

4 096015 gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

5 096025 munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

 

10.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:  a hatályos jogszabályok alapján és 
a fenntartó által - az óvodákba történő jelentkezés, a felvétel/átvétel eljárási rendjéről, az 
óvodai felvételi körzetek meghatározásáról szóló 14/2013.(IV.26.) önkormányzati 
rendeletben - meghatározott felvételi körzet. 

11. A költségvetési szerv szervezete és működése 
11.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: a fenntartó - Budakalász Város 

Önkormányzat - nyilvános pályázat útján határozott időre bízza meg, a mindenkori 
hatályos jogszabályok alapján. 

11.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény alapján 

2 
megbízási szerződéses 
jogviszony 

a Ptk. hatályos rendelkezései szerint kötött polgári jogi 
jogviszony 

12. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 
12.1. A köznevelési intézmény 

12.1.1. .................................................................................................................... típ
usa: óvoda 

12.1.2. .................................................................................................................... al
apfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés 

12.1.3. .................................................................................................................... ga
zdálkodásával összefüggő jogosítványok: előirányzatai felett teljes jogkörrel 
rendelkezik, az előirányzatok feletti jogosultság gyakorlásának rendjét a 
mindenkori éves önkormányzati költségvetési rendelet szabályai határozzák meg. 

12.2. A feladat-ellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési 
intézmény 
 

 feladat-ellátási hely megnevezése tagozat megjelölése 
maximális gyermek-, 
tanulólétszám 

1 Budakalászi Telepi Óvoda (Mályva u.1.)  208 fő 
 

12.3. A költségvetési szerv rendelkezésére bocsátott ingatlanvagyon 
 

 ingatlan címe 
ingatlan 
helyrajzi 

vagyon feletti 
rendelkezés joga 

az ingatlan 
funkciója, célja 
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száma 

1 
2011 Budakalász, Mályva utca 1. 1294/13 használati jog köznevelési 

intézmény 

13. Záró rendelkezés 
Jelen …./2015.(…...) normatív határozattal jóváhagyott 3/1/2015. okirat számú alapító 

okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel 

egyidejűleg a intézmény 2012. december 21. napján kelt,  348/2012.(XII.21.) normatív 

határozattal elfogadott alapító okiratát visszavonom. 

Kelt: Budakalász, 2015. november ….. 

P.H. 

Rogán László 

polgármester 
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3.sz. melléklet 

Okirat száma:  4/1/2015 

Alapító okirat 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján 

a BUDAKALÁSZI BÖLCSŐDE alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

2. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

13.1. A költségvetési szerv 

13.1.1. .................................................................................................................... m
egnevezése: BUDAKALÁSZI BÖLCSŐDE 

13.1.2. .................................................................................................................... rö
vidített neve: nincs 

13.2. A költségvetési szerv 

13.2.1. .................................................................................................................... sz
ékhelye: 2011 Budakalász, Budai út 10. 

13.2.2. .................................................................................................................... tel
ephelye(i): 
 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Mályva Bölcsőde 2011 Budakalász, Mályva utca 1/b 

14. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

14.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1980. év 

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

14.2.1. .................................................................................................................... m
egnevezése: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

14.2.2. .................................................................................................................... sz
ékhelye: 2011 Budakalász, Petőfi tér 1. 

15. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

15.1. A költségvetési szerv irányító szervének 
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15.1.1. .................................................................................................................... meg
nevezése: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

15.1.2. .................................................................................................................... szék
helye: 2011 Budakalász, Petőfi tér 1. 

15.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

15.2.1. ....................................................................................................................  
megnevezése: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

15.2.2. .................................................................................................................... szék
helye: 2011 Budakalász, Petőfi tér 1. 

16. A költségvetési szerv tevékenysége 

16.1. A költségvetési szerv közfeladata: bölcsődei ellátás  - a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 42.§ (1) bekezdés szerint:  A bölcsőde a családban 
nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését 
biztosító intézmény -  és gyermekétkeztetés 

16.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 
 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 889110 bölcsődei ellátás 

16.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: gyermekek napközbeni ellátása és 
gyermekétkeztetés, munkahelyi étkeztetés a bölcsődében 

A feladat-ellátási helyenként felvehető maximális gyermek az intézmény 

székhelyén (Budai út 10.):   30 fő  

telephelyén (Mályva utca 1/b): 48 fő  

A feladat-ellátást szolgáló ingatlan vagyon: 

 

 ingatlan címe 
ingatlan 
helyrajzi 
száma 

vagyon feletti 
rendelkezés joga 

az ingatlan 
funkciója, célja 

1 
2011 Budakalász, Budai út 10. 1700/3 használati jog gyermekjóléti 

intézmény 

2 2011 Budakalász, Mályva utca 
1/b. 

1294/15 használati jog gyermekjóléti 
intézmény 

 

16.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
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kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 104030 gyermekek napközbeni ellátása 

2 104035 gyermekétkeztetés bölcsődében 

3 104036 munkahelyi étkeztetés bölcsődében 

16.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budakalász Város közigazgatási 
területe 

17. A költségvetési szerv szervezete és működése 

17.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: a fenntartó - Budakalász Város 
Önkormányzat - nyilvános pályázat útján határozott időre bízza meg, a mindenkori 
hatályos jogszabályok alapján. 

17.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény alapján 

2 
megbízási szerződéses 
jogviszony 

a Ptk. hatályos rendelkezései szerint kötött polgári jogi 
jogviszony 

18. Záró rendelkezés 

Jelen …./2015.(…...) normatív határozattal jóváhagyott 4/1/2015. okirat számú alapító 

okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel 

egyidejűleg a intézmény 2014. június 12. napján kelt,  117/2014.(VI.03.) normatív 

határozattal elfogadott alapító okiratát visszavonom. 

 

Kelt: Budakalász, 2015. november … 

P.H. 

 

Rogán László 

polgármester 

 


