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 Előterjesztés 

Bicske Városi Konyha alapító  

okiratának módosításáról 
 

 

1. előterjesztés száma: 288/2017. 

2. előterjesztést készítő személy neve: Bajtekné Halász Ildikó 

3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve:  

4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

- 1. melléklet: határozati javaslatok 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 

6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 

7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 

8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. 

rendelet 

- a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási 

rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tisztelt Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság! 
 

A Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága 2017. szeptember 15. napján Magyarország 

2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 2. melléklet III. 5. Intézményi 

gyermekétkeztetés támogatása jogcím alapján igényelt, a 2017. évi központi költségvetés IX. 

fejezetéből származó támogatása igénylésének megalapozottságára irányuló felülvizsgálatot tar-

tott 2017. július 5-től 2017. szeptember 15-ig. 

 

A felülvizsgálat során az Igazgatóság az Önkormányzat által biztosított gyermekétkeztetés fel-

adatellátási helyeinek számával kapcsolatban megállapította, - ha az Önkormányzat a Kapcsolat 

Központ – Bölcsődéjében a Bicske Városi Konyhával valósítja meg a gyermekétkeztetést, és a 

normatívát a Konyha igényli, jelenti – akkor a Konyha Alapító okiratában szükséges szerepeltetni 

a „104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében” kormányfunk-

ciót. Az ellenőrzéstől függetlenül szükséges felvenni a „104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődé-

ben” kormányfunkciót is. 

 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. § 

(4) bekezdésének megfelelően költségvetési szervek esetén az alapító okiratban foglaltak változá-

sakor az alapító okirat módosítását tartalmazó okirat mellett az egységes szerkezetbe foglalt ala-

pító okiratot is el kell készíteni. 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a fent leírtak alapján a két határozati javaslatot szíves-

kedjék elfogadni. 

 

Bicske 2017. október 11. 

 

        Pálffy Károly 

        polgármester 



2 

 

 

1. melléklet a 288/2017. számú előterjesztéshez 

 
I. HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: Bicske Városi Konyha alapító okiratának módosításáról 

 

1. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi tartalommal fogadja el 

Bicske Városi Konyha alapító okiratának módosító tervezetét: 

 

Módosító okirat 

 

A Bicske Városi Konyha a Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2017. augusztus 

22. napján kiadott, 205/2017. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 8/A. §-a alapján – Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  …./2017. 

(……..) számú határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom: 

 

1. Az alapító okirat 4.4. pont helyébe a következő rendelkezés lép: 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati funk-

ciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

2 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

3 049010 Máshová nem sorolt gazdasági ügyek 

4 081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 

5 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

6 107051 Szociális étkeztetés 

7 104030  Gyermekek napközbeni ellátása 

8 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményben 

9 104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében 

 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Bicske, 2017. __________ 

 

P.H. 

 

Pálffy Károly 

polgármester 

 

2. Felhatalmazza a polgármestert a módosító okirat aláírására, továbbá felkéri a 

polgármestert, hogy a Bicske Városi Konyha Alapító Okiratának módosítását a 

Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére a módosítás törzskönyvi 

nyilvántartásban történő átvezetése érdekében küldje meg. 

 

Határidő: 2017. október 30. 

Felelős: polgármester 
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II. HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Tárgy: Bicske Városi Konyha egységes szerkezetű alapító okiratának jóváhagyásáról 

 

1. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi tartalommal jóváhagyja 

Bicske Városi Konyha egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat tervezetét: 

 

Alapító okirat 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

 

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

alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

 

1. A költségvetési szerv 

megnevezése, székhelye, telephelye 

 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Bicske Városi Konyha  

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 2060 Bicske, Rózsa utca 1. 

1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Bicske Városi Óvoda (étkező és tálaló) 2060 Bicske, Árpád utca 13. 

2 
Bicske Városi Óvoda József Attila Utcai 

Tagóvodája (étkező és tálaló) 

2060 Bicske, József Attila utca 9. 

3 
Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája 

(étkező és tálaló) 

2060 Bicske, Apponyi Albert utca 2/A. 

4 

Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános 

Iskola Szent István Úti Épület (étkező és 

tálaló) 

2060 Bicske, Szent István út 42. 

5 
Bicskei József Attila Általános Iskola És 

Speciális Szakiskolája (étkező és tálaló) 

2060 Bicske, Hősök tere 5/b. 

6 
Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola 

Telephelye (étkező és tálaló) 

2060 Bicske, Prohászka Ottókár utca 3. 

7 

Székesfehérvári SzC Fejér Megyei Vajda 

János Gimnázium és Szakközépiskola (ét-

kező és tálaló) 

2060 Bicske, Kossuth tér 3. 

 

2. A költségvetési szerv 

alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2014. július 1. 

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

2.2.1. megnevezése: Bicske Város Önkormányzat  

2.2.2. székhelye:2060 Bicske, Hősök tere 4. 
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2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 Bicske Városi Óvoda  2060 Bicske, Árpád utca 13. 

 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

3.1.2. székhelye: 2060 Bicske, Hősök tere 4. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Bicske Város Önkormányzat  

3.2.2. székhelye: 2060 Bicske, Hősök tere 4. 

 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott gyermekjóléti szolgáltatá-

sok és ellátásokhoz kapcsolódó étkezési szolgáltatás biztosítása. A gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény – továbbiakban: Gyvt. – 21. §-a szerinti 

gyermekétkeztetés, 21/A. § – 21/C. § szerinti intézményi gyermekétkeztetés, ingyenes és ked-

vezményes intézményi gyermekétkeztetés, továbbá a szünidei gyermekétkeztetési feladatok el-

látása. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. §-

ában foglalt étkeztetés biztosítása, valamint az intézmények dolgozói részére és a közigazgatá-

si terület lakosai számára az életkori sajátosságoknak megfelelő étrend összeállítása, az ételek 

megfelelő minőségű és mennyiségű elkészítése. 

 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 
841117 Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgála-

tai 

 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  

A költségvetési szerv a működési területén ellátja az általános iskolás, óvodás gyermekek 

napközbeni étkeztetését, szociális étkeztetést és a nappali ellátásban történő étkeztetést, va-

lamint a felsoroltakkal összefüggésben munkahelyi étkeztetést. Szabadkapacitása terhére 

vendégétkeztetést végezhet. 

 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati funk-

ciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

2 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

3 049010 Máshová nem sorolt gazdasági ügyek 

4 081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 

5 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

6 107051 Szociális étkeztetés 

7 104030  Gyermekek napközbeni ellátása 

8 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében 

9 104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Bicske Város Önkormányzata teljes 

közigazgatási területe 

4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: A költségvetési szerv vál-

lalkozási tevékenységet folytathat. A vállalkozási tevékenysége felső határa a módosított 

kiadási előirányzatok 20%-a. 
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5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét a köz-

alkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerinti nyilvános pályáztatási 

eljárás alapján Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 év meghatározott időre 

bízza meg. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67. 

§ (1) bekezdés g) pontja alapján az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 

 

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 

2 munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

3 megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

 

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 Bicske Vá-

rosi Konyha ______________________napján kelt, ____________________ napjától alkalma-

zandó _________________________ okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása 

szerinti tartalmának. 

 

Kelt: Székesfehérvár, ____________________________ 

 

P.H. 

Magyar Államkincstár 

 

 

2. Felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat aláírására, továbbá felkéri a 

polgármestert, hogy a Bicske Városi Konyha Alapító Okiratát a Magyar Államkincstár 

Fejér Megyei Igazgatósága részére a törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetése 

érdekében küldje meg. 

 

 

Határidő: 2017. október 30. 

Felelős: polgármester 

 

 


