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ELŐTERJESZTÉS 
 
 

PS ÁMK módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratának 
elfogadására 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

Cserkeszőlő Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete által – 2018. november 
27. napján kiadott 182/2018. (XI.27.) számú PS ÁMK Alapító okiratának módosítása 
szükséges a következők miatt: 
 
 
1. A Bölcsőde és Közétkeztetési Konyha telephely nevének és címének változása  

  
2. Az intézményben a Közétkeztetési Konyha biztosítja a szociális étkezést, ezért az 

alkalmazott kormányzati funkciók közé felvételre kerül a 049010 Máshova nem 
sorolt gazdasági ügyek megnevezésű COFOG 

 
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító 
okiratot fogadja el. 
 
Cserkeszőlő, 2020. augusztus 25. 
 
 
                                                                                               dr. Tóth Dániel 
                                                                                                                jegyző 

 
  



 

Okirat száma: 

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 Petőfi Sándor Általános 
Művelődési Központ, Cserkeszőlő alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ, Cserkeszőlő 

1.1.2. rövidített neve: PS ÁMK, Cserkeszőlő 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 5465 Cserkeszőlő, Szinyei Merse Pál út 1.  

1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Szőlőszem Bölcsőde  5465 Cserkeszőlő, Szinyei Merse Pál út 3. 

2. Közétkeztetési Konyha 5465 Cserkeszőlő, Szinyei Merse Pál út 1/a. 

2 Községi Könyvtár és Közművelődés 5465 Cserkeszőlő, Ady Endre utca 1/a. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013. 01. 01. 

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

2.2.1. megnevezése: Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 

2.2.2. székhelye: 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 

Petőfi Sándor Általános Művelődési 
Központ Cserkeszőlő-Szelevény-
Tiszainoka-Tiszasas (Rövidített név: PS 
ÁMK Társulás) 

5465 Cserkeszőlő, Ady Endre u. 1. 
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3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Cserkeszőlői Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 

3.2.2. székhelye: 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) 
és (4) -ben meghatározott óvodai, közművelődési feladatokról való gondoskodás. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 Óvodai nevelés 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: I. Köznevelési feladatok:  

 - óvodai nevelés 

 - a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelésű igényű gyermekek közül azon 
különleges bánásmódot igénylő gyermekek ellátása, aki a szakértői bizottság szakértői 
véleménye alapján: 

           1.    Sajátos nevelési igényű: a) beszédfogyatékos, b) értelmileg enyhe fokban sérült, 

           2.    Egyéb pszichés fejlődési zavar esetén, 

        3. Beilleszkedési zavarral, magatartási rendellenességgel, tanulási nehézséggel          
küzdő gyermek  

            - könyvtári – közművelődési feladatok 

            - közétkeztetés 

            - bölcsődei ellátás 

           II. Nyilvános könyvtári ellátás, közművelődés: 

Az intézmény alapfeladatai nyilvános könyvtárként a Kult. tv. 55.§ (1) bekezdésében     
foglaltak szerint: 

a) a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési szabályzatban 
meghatározott fő céljait küldetésnyilatkozatban közzé teszi, 

b) gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre 
bocsájtja, 

c) tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és 
szolgáltatásairól, 

d) biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásának elérését, 
e) részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében, 
f) biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét, 
g) a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség 

elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában, 
h) segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos kutatás 

és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét, 
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i) kulturális, közösségi és egyéb könyvtári programokat szervez, 
j) tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség 

javításához, az ország versenyképességének növeléséhez, 
k) a szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe véve szervezi. 

 

Az intézmény alapfeladatai települési könyvtárként a Kult. tv. 65. § (2) bekezdésében         
foglaltak szerint: 

a) gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja, 
b) közhasznú információs szolgáltatást nyújt, 
c) helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt, 
d) szabadpolcos állományrésszel rendelkezik. 

 

            Az intézmény alapfeladatai iskolai könyvtárként: 

a) az oktató-nevelő munkához szükséges dokumentumok biztosítása 
b) a gyerekek olvasóvá nevelése, az olvasás és a könyvtár megszerettetése 
c) egyéni, csoportos foglalkozások, vetélkedők, könyvtárhasználati foglalkozások 

szervezése 

            Kiegészítő feladatok: 

- Cserkeszőlői Hírek című helyi lap cikkeinek gondozása, hirdetésfelvétel, előszerkesztés, 
nyomdai megrendelés, terjesztés ügyintézése 

- közreműködés a település közművelődési feladataiban 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok 

 2. 049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek 

  3. 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

4. 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

5. 082044 Könyvtári szolgáltatások 

6. 082092 Közművelődés-hagyományos közösségi értékek gondozása 

7. 082094 Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

 8. 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

9. 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának 

szakmai feladatai 

10. 091140 Óvodai nevelés, ellátás, működési feladatai 

11. 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

12. 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

13. 
104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi 

bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív 
napközbeni ellátás útján 

14. 104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 

15. 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Cserkeszőlő község közigazgatási 
területe, valamint a Kunszentmártoni kistérség közigazgatási területe 
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5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézményt egyszemélyi felelős 
igazgató (magasabb vezető) vezeti, akit Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 
Képviselőtestülete pályázat útján határozott időre, pályáztatás során meghatározott 5 évre 
bíz meg a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., valamint a 138/1992. 
(X.8.) Korm.rend szerint. Az intézményvezető felett egyéb munkáltatói jogokat Cserkeszőlő 
polgármestere gyakorolja. Az intézményvezető az intézmény egyszemélyi képviselője. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti jogviszony Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.tv. 

2 munkaviszony Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.tv. 

3 megbízási jogviszony Polgári Törvénykönyv 2013. évi V.tv.6:272-280.§ 

4 vállalkozás jellegű jogviszony Polgári Törvénykönyv 2013. évi V.tv.6:272-280.§ 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény 

6.1.1. típusa: Közös igazgatású köznevelési intézmény 

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: A nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. tv. 4.§. 1. pontja szerinti: 1.1 óvodai nevelés 

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Gazdálkodási feladatokat ellátó szerv: 
Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 

6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési 
intézmény 

 feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése 
maximális gyermek-, 
tanulólétszám 

1 
PS ÁMK Cserkeszőlő Napköziotthonos Óvoda 
(5465 Cserkeszőlő, Szinyei Merse Pál út 1.) 

 75 

2 
PS ÁMK Cserkeszőlő Szőlőszem Bölcsőde 
(5465 Cserkeszőlő, Szinyei Merse Pál út 3.) 

 28 

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma 

vagyon feletti 
rendelkezés joga 
vagy a vagyon 
használati joga 

az ingatlan 
funkciója, célja 

1 
5465 Cserkeszőlő, Szinyei Merse 
Pál út 1. 

420. használati jog Napközi otthonos 
Óvoda 

2 
5465 Cserkeszőlő, Szinyei Merse 
Pál út 3. 

419. használati jog Bölcsőde 

3 
5465 Cserkeszőlő, Szinyei Merse 
Pál út 1/a. 

7366/5. használati jog Közétkeztetési 
Konyha 

4 
5465 Cserkeszőlő, Ady Endre 
utca 1/a. 

421. használati jog Könyvtár és 
Közművelődés 
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7. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2018. november 27. napján kelt, 182/2018. (XI.27) 
okiratszámú alapító okiratot visszavonom. 
 
 

Kelt: Cserkeszőlő, „időbélyegző szerinti” 

P.H. 

                             Varga Attila 
polgármester 

 



 

Okirat száma: 

Módosító okirat 

 
A Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ, Cserkeszőlő - a Cserkeszőlő Községi 
Önkormányzat által 2018. november 27.  napján kiadott, - 182/2018.(XI.27.) számú alapító 
okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján – Cserkeszőlő 
Községi Önkormányzat /2020.(VIII.27.) számú Képviselő-testületi határozatára 
figyelemmel –a következők szerint módosítom: 
 

1. Az alapító okirat 1-7. pontja az alábbi 1-7. pont szerint módosul: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ, Cserkeszőlő 

1.1.2. rövidített neve: PS ÁMK, Cserkeszőlő 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 5465 Cserkeszőlő, Szinyei Merse Pál út 1.  

1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Szőlőszem Bölcsőde  5465 Cserkeszőlő, Szinyei Merse Pál út 3. 

2. Közétkeztetési Konyha 5465 Cserkeszőlő, Szinyei Merse Pál út 1/a. 

2 Községi Könyvtár és Közművelődés 5465 Cserkeszőlő, Ady Endre utca 1/a. 

 

Telephely megnevezés és cím módosulása:  

 telephely megnevezése telephely címe 

1 
Szőlőszem Bölcsőde 5465  Cserkeszőlő, Szinyei Merse Pál 

út 3. 

        

       Telephely megnevezés módosulása:  

 telephely megnevezése telephely címe 

1 
Közétkeztetési Konyha 5465 Cserkeszőlő, Szinyei Merse Pál út 

1/a. 
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2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013. 01. 01. 

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

2.2.1. megnevezése: Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 

2.2.2. székhelye: 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 

Petőfi Sándor Általános Művelődési 
Központ Cserkeszőlő-Szelevény-
Tiszainoka-Tiszasas (Rövidített név: PS 
ÁMK Társulás) 

5465 Cserkeszőlő, Ady Endre u. 1. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Cserkeszőlői Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 

3.2.2. székhelye: 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) 
és (4) -ben meghatározott óvodai, közművelődési feladatokról való gondoskodás. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 Óvodai nevelés 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: I. Köznevelési feladatok:  

 - óvodai nevelés 

 - a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelésű igényű gyermekek közül azon 
különleges bánásmódot igénylő gyermekek ellátása, aki a szakértői bizottság szakértői 
véleménye alapján: 

           1.    Sajátos nevelési igényű: a) beszédfogyatékos, b) értelmileg enyhe fokban sérült, 

           2.    Egyéb pszichés fejlődési zavar esetén, 
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        3. Beilleszkedési zavarral, magatartási rendellenességgel, tanulási nehézséggel          
küzdő gyermek  

            - könyvtári – közművelődési feladatok 

            - közétkeztetés 

            - bölcsődei ellátás 

           II. Nyilvános könyvtári ellátás, közművelődés: 

Az intézmény alapfeladatai nyilvános könyvtárként a Kult. tv. 55.§ (1) bekezdésében     
foglaltak szerint: 

a) a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési szabályzatban 
meghatározott fő céljait küldetésnyilatkozatban közzé teszi, 

b) gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre 
bocsájtja, 

c) tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és 
szolgáltatásairól, 

d) biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásának elérését, 
e) részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében, 
f) biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét, 
g) a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség 

elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában, 
h) segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos kutatás 

és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét, 
i) kulturális, közösségi és egyéb könyvtári programokat szervez, 
j) tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség 

javításához, az ország versenyképességének növeléséhez, 
k) a szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe véve szervezi. 

 

Az intézmény alapfeladatai települési könyvtárként a Kult. tv. 65. § (2) bekezdésében         
foglaltak szerint: 

a) gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja, 
b) közhasznú információs szolgáltatást nyújt, 
c) helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt, 
d) szabadpolcos állományrésszel rendelkezik. 
e)  

            Az intézmény alapfeladatai iskolai könyvtárként: 

a) az oktató-nevelő munkához szükséges dokumentumok biztosítása 
b) a gyerekek olvasóvá nevelése, az olvasás és a könyvtár megszerettetése 
c) egyéni, csoportos foglalkozások, vetélkedők, könyvtárhasználati foglalkozások 

szervezése 

            Kiegészítő feladatok: 

- Cserkeszőlői Hírek című helyi lap cikkeinek gondozása, hirdetésfelvétel, előszerkesztés, 
nyomdai megrendelés, terjesztés ügyintézése 

- közreműködés a település közművelődési feladataiban 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok 

2. 049010 Máshova nem sorolható gazdasági ügyek 
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2 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

3 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

4 082044 Könyvtári szolgáltatások 

5 082092 Közművelődés-hagyományos közösségi értékek gondozása 

6 082094 Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

7 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

8 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának 

szakmai feladatai 

9 091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai 

10 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

11 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

12 
104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi 

bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív 
napközbeni ellátás útján 

13 104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 

14 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

 

Tényleges módosítás: a kormányzati funkciók kiegészülnek a következőkkel: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek 

 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Cserkeszőlő község közigazgatási 
területe, valamint a Kunszentmártoni kistérség közigazgatási területe 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézményt egyszemélyi felelős 
igazgató (magasabb vezető) vezeti, akit Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 
Képviselőtestülete pályázat útján határozott időre, pályáztatás során meghatározott 5 évre 
bíz meg a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., valamint a 138/1992. 
(X.8.) Korm.rend szerint. Az intézményvezető felett egyéb munkáltatói jogokat Cserkeszőlő 
polgármestere gyakorolja. Az intézményvezető az intézmény egyszemélyi képviselője. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti jogviszony Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.tv. 

2 munkaviszony Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.tv. 

3 megbízási jogviszony Polgári Törvénykönyv 2013. évi V.tv.6:272-280.§ 

4 vállalkozás jellegű jogviszony Polgári Törvénykönyv 2013. évi V.tv.6:272-280.§ 



 

5 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény 

6.1.1. típusa: Közös igazgatású köznevelési intézmény 

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: A nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. tv. 4.§. 1. pontja szerinti: 1.1 óvodai nevelés 

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Gazdálkodási feladatokat ellátó szerv: 
Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 

6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési 
intézmény    

PS ÁMK Cserkeszőlő  Szőlőszem Bölcsőde név-, cím- és maximális létszám változás: 

 feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése 
maximális gyermek-, 
tanulólétszám 

1 
PS ÁMK Cserkeszőlő Napköziotthonos Óvoda 
(5465 Cserkeszőlő, Szinyei Merse Pál út 1.) 

 75 

2 
PS ÁMK Cserkeszőlő Szőlőszem Bölcsőde 
(5465 Cserkeszőlő, Szinyei Merse Pál út 3..) 

 28 

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma 

vagyon feletti 
rendelkezés joga 
vagy a vagyon 
használati joga 

az ingatlan 
funkciója, célja 

1 
5465 Cserkeszőlő, Szinyei Merse 
Pál út 1. 

420. használati jog Napközi otthonos 
Óvoda 

2 
5465 Cserkeszőlő, Szinyei Merse 
Pál út 3. 

419. használati jog Bölcsőde 

3 
5465 Cserkeszőlő, Szinyei Merse 
Pál út 1/a. 

7366/5. használati jog Közétkeztetési 
Konyha 

4 
5465 Cserkeszőlő, Ady Endre 
utca 1/a. 

421. használati jog Könyvtár és 
Közművelődés 

Telephely cím- és helyrajzi szám módosulás: 

 

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma 

vagyon feletti 
rendelkezés 
joga vagy a 
vagyon 
használati joga 

az ingatlan 
funkciója, célja 

1 
5465 Cserkeszőlő, Szinyei 
Merse Pál út 3. 

419. használati jog Bölcsőde 

7. Záró rendelkezés 
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Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2018. november 27. napján kelt, 182/2018. (XI.27.) 
okiratszámú alapító okiratot visszavonom. 

 

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

Kelt: Cserkeszőlő, „időbélyegző szerinti” 

P.H. 

                             Varga Attila  
polgármester  



 1

  

 

Kivonat: a Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2020. augusztus 27-i ülésének 
jegyzőkönyvéből. 
 
 
 
…/2020.(VII.27.) sz. határozat  

- PS ÁMK módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratának elfogadásáról 
 

 
Cserkeszőlő Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a - 2018. november 27. napján 
kiadott, 182/2018.(XI.27.) számú - PS ÁMK Alapító okiratának új, módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt változatát megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a határozat 
mellékletében foglaltak szerint. 
 
 

 
Erről értesül:  -     PS ÁMK vezetője 

- Gazdálkodási Csoport Helyben 
- Képviselő-testület tagjai Helyen 

 

 

 

Kmf. 
 
 

        Varga Attila                   dr. Tóth Dániel 
        polgármester                jegyző 



4. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 
PS ÁMK Cserkeszőlő Szőlőszem Bölcsőde Házirendjének módosítása 
 
 
Testületi ülés dátuma:   
2020.08.27. 
 
 
Készítés ideje:   
2020.08.24. 
 
Készítette:   
dr. Tóth Dániel jegyző, Gulyásné Czeczon Veronika vezető 
 
Ellenőrizte: 
dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Jóváhagyta: 
dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Előterjesztő 
Gulyásné Czeczon Veronika tagintézmény vezető 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nyílt 
ülés 

Zárt ülés 

Képviselő-testület  X  
Idegenforgalmi Bizottság   
Oktatási- Ifjúsági és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság X  
Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság X  
Szociális Bizottság   

 
 



 
 

                   Cserkeszőlő Községi Önkormányzat  
                                      

5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 

telefon: (56) 568-455 •  fax: (56) 568-462 

 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

PS ÁMK Cserkeszőlő Szőlőszem Bölcsőde Házirendjének módosítása 
 

 
Elkészítésre került a Petőfi Sándor ÁMK Cserkeszőlő Szőlőszem Bölcsőde házirendje, 
mely jelen előterjesztéshez csatolásra került.  
 
Kérem tisztelt képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést és fogadja el a 
bölcsőde új házirendjét.  
 
 

Cserkeszőlő, 2020. augusztus 19.  

 

                        Gulyásné Czeczon Veronika  
                   tagintézményvezető  
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HÁZIREND 
 
 
A bölcsőde neve: PS ÁMK Cserkeszőlő Szőlőszem  Bölcsőde 
Bölcsőde elérhetősége: cserkebolcsi5465@gmail.com 
 
A  tagintézmény vezető neve: Gulyásné Czeczon Veronika 
 
 
 
 A bölcsődében (20 hetes kortól) 1 éves -  3 éves korig szükség esetén tovább is gondozzuk a 
gyermekeket.                                            
    1.  Intézményünk naponta  6.30 – 17.00 -ig tart nyitva.  
    2. A  bölcsőde naponta reggel 6.30-tól fogadja a gyermekeket. 
Kérjük a kedves szülőket, segítsék  a csoportok napirendjének kialakítását azzal hogy, 7.50 - ig 
érkezzenek meg gyermekükkel, utána 8.30- tól érkezzenek meg legkésőbb 9.30 ig. Fontos, hogy 
étkezés közben ne zavarják a csoportot, mert a kisgyermeknevelők akkor nem tudnak megfelelően 
odafigyelni az érkező gyermekre.   
      3.     A főbejáratot 8 órakor zárjuk és 15 órakor nyitjuk a gyermekek biztonsága érdekében.  
 A nyitvatartási időn belül a szülőnek kell gondoskodni gyermeke hazaviteléről. A napi nyitva tartási 
időben az alvási idő kivételével, minden szülőnek lehetősége van  
a bölcsődei életbe betekinteni. E nyitottság biztosítja, hogy a szülők megismerhessék a kialakítandó 
kultúrhigiénés és magatartási szokásformákat és a kisgyermeknevelők  által alkalmazott nevelési 
módszereket, elvárásokat és részesei lehessenek gyermekük napirendjének. 
      4.A bölcsődei  átadóban minden gyermeknek külön szekrénye van a ruhák tárolására . A gyermek 
a saját ruhájában tartózkodik a bölcsődében. Bejövetelkor a szülő a gyermek korától függően 
felkínálja a WC használatát, majd kezet mosat a gyermekkel. Ezt követően bekíséri a gyermeket a 
csoportszobába, tájékoztatja a kisgyermeknevelőt gyermeke hogylétéről, az otthoni eseményekről. 
Hazavitelkor a kisgyermeknevelő beszámol a napi eseményekről és átadja a szülőnek a gyermeket. 
 
      5.A szülő gondoskodik az évszaknak megfelelő váltóruháról, valamint ha a gyermek nem 
szobatiszta a pelenkáról, amit a gyermek saját szekrényében helyez el. 
 
      6.A gyermek hazaviteléről a szülők valamelyikének, vagy a szülő által írásban meghatalmazott 
felnőttnek kell gondoskodnia. Gyermeket a bölcsőde 14 éven aluli gyermeknek nem ad ki, csak a 
szülő írásban adott-felelősségére.   
 

7. A behozott értéktárgyakért, játékért a bölcsőde felelősséget nem vállal. 
  

8.   Bölcsődébe csak egészséges  gyermek hozható. A közösség  érdekében lázas, hőemelkedéses 
(37,3 C és ennél magasabb hőmérsékletű), antibiotikumot szedő vagy fertőzésre gyanús 
gyermek nem látogathatja az intézményt. Bőrön jelentkező kiütések esetén,  kérjük az 
igazolást, hogy az elváltozás fertőző-e. Fontos, hogy az ilyen esetekben minél előbb 
gondoskodjanak  a gyermek hazaviteléről, illetve az orvosi ellátásáról a vizsgálatkérő lappal 
együtt. Ezzel is növelve mielőbbi gyógyulási esélyét. Védő oltások megtörténtéről 
folyamatosan tájékoztassanak minket.  

 
 
 
      9.Abban az esetben, ha a gyermek napközben megbetegszik a bölcsődében, a kisgyermeknevelő 
értesíti a szülőt, illetve hozzátartozót. Ehhez feltétlenül szükséges  a pontos cím és telefonszám. 
Kérjük, hogy ilyen esetben minél előbb gondoskodjon a gyermek hazaviteléről, illetve  
kisgyermeknevelők által kiadott vizsgálatot kérő lappal orvosi ellátásáról, ezzel is növelve  a mielőbbi 
gyógyulás esélyeit. Betegség  miatti hiányzás esetén orvosi igazolás szükséges.  
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    10. Ha a szülő a gyermeket betegség  vagy más ok miatt nem viszi bölcsődébe, a távolmaradás okát  
közölje a bölcsődevezetővel, kisgyermeknevelővel. A térítési díj elszámolásánál csak a következő 
naptól tudjuk a gyermek hiányzását figyelembe venni.  
 
    11. A szülő köteles bejelenteni a bölcsődevezetőnek, ha a családban fertőző megbetegedés történt. 
 
    12.  Térítési díj összege megegyezik a mindenkori élelmezési norma összegével és az igénybe vett 
étkezések számával. A térítési díjat mindig utólag kell befizetni.2015. Évi LXIII. törvény a gyermekek  
védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján ingyenes a bölcsődei 
étkezés ha szülő megfelel a törvényben előírtaknak felelősségteljes tudatában nyilatkozik. 
Amennyiben térítési díjra kötelezett akkor minden hónap elején csekk formájában az elszámolást 
teljesíteni.  
 
 
   13.A család és a bölcsőde kapcsolatának erősítésére  lehetőséget  biztosítunk a szülővel történő 
beszoktatáson túl a kisgyermek-nevelő és szülő napi találkozásaira, szülői értekezletre, 
csoport meg beszélgetésekre. Módot adunk a családoknak a bölcsőde életébe való betekintésre is. 
Kérjük, hogy látogatásuk időpontját a gyermekük kisgyermek-nevelőjével előre egyeztessék. 
 
   14. Az üzenő füzetbe történő bejegyzéseiket szívesen  vesszük, akár a gyermek egészségi állapotára, 
akár a gyermek fejlődésére vagy otthoni eseményekre vonatkoznak. 
 
   15. Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a bölcsőde területén és  annak 5 m-es körzetében tilos a 
dohányzás. 
 
   16. A bölcsőde ünnep napokon és a hivatalos munkaszüneti napokon zárva tart. A nyári és a téli  
zárás időpontját minden év március 30-ig közöljük a szülőkkel.  
 
   17.Intézményünkben a Gondozási díjról faliújságon tájékoztatást talál. Kérem rendszeresen 
figyelemmel kövesse, a fali táblán a hirdetéseket,  valamint a kisgyermeknevelők  által kezelt 
közösségi oldalt fontos dolgokat tájékoztatunk azon a szülők részére.  
 
   18.A bölcsőde napirendje:  
 

6.30 - 7.50  Gyermekek folyamatos átvétele, gondozás 

8.00 - 8.30 Reggeli, utána gondozás műveletek, időjárás 
függvényében játszókert, levegőzés, 
csoportszobában játék.  

10.00 -  10.15  Tízórai 

11.00- 11.30  Bejövetel, gondozás, csoportszobában játék   

          - 11.30  Ebéd - altatás 

14.30 – 15.00  Ébredés - gondozás 

15.00 - 15.15   Uzsonna - Játék 

          - 17.00  Gyermekek hazaadása 
 
                                             
 
Téli és nyári napirendet különböztetünk meg, télen nem megyünk ki ébredés után az udvarra, mivel 
korán sötétedik és rövid ideig tudnának kint lenni. 
 



Petőfi Sándor ÁMK Cserkeszőlő Szőlőszem Bölcsőde 
5465.Cserkeszőlő Szinyei Merse Pál u.3. 

 

   19.Bölcsődénkben szülővel történő fokozatos beszoktatás van. Az anya vagy apa jelenléte 
biztonságot ad a kisgyermeknek, és megkönnyíti az új környezethez való alkalmazkodást. A 
kisgyermek és a kisgyermeknevelő között fokozatosan kialakuló érzelmi kötődés segíti a gyermeket az 
új környezetének elfogadásában., jelentősen megkönnyíti a beilleszkedést. 
 
   20. Intézményünkben riasztó van felszerelve. Fenntartó döntése alapján tárgyi eszközök megóvása 
céljából. Elhelyezése a játszóudvarban és az épület belső helyiségeiben került elhelyezésre.  
Adatkezelési Szabályzat szerint a szülők tájékoztatást kaptak felvételkor, Megállapodás című 
dokumentumban.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           Érdek-képviseleti Fórum működése: 
 
A bölcsődék Érdek-képviseleti Fórumot működtetnek, melynek munkájában a szülők, a dolgozók és 
az Önkormányzat képviselői vesznek részt. A Fórum szükség  szerint, de legalább évente  két 
alkalommal ülésezik. Az érdek-képviseleti Fórum dönt az elé terjesztett intézményi panaszokról, 
intézkedéseket  kezdeményez az önkormányzatnál, az Állami Népegészségügyi és tisztiorvosi  -
szolgálat intézeténél, és más hatáskörrel rendelkező szervnél.  
Az Érdek-képviseleti Fórumnak címzett írásos, névvel, címmel ellátott panaszt az intézményvezetőnél 
kell benyújtani. 
 
 
   
Az intézmény vezető haladéktalanul értesíti az Érdek-képviseleti Fórum elnökét a panasz 
benyújtásáról. 
Az Érdek-képviseleti Fórum ülését az Elnök hívja össze. A panasztevőt kifejezett kérelmére az Érdek-
képviseleti Fórum ülésén meg kell hallgatni. 
A panasztevőt  az Elnök értesíti az ülés időpontjáról azzal, hogy távolmaradása az ülés megtartását és 
a panasz kivizsgálását nem akadályozza. Az Érdek-képviseleti Fórum Elnöke a   
panaszt  intézményvezetőnél történt benyújtásától számított 5 munkanapon belül értesíti a panasztevőt 
a panasz kivizsgálásának fejleményéről. 
A gyermek szülője, vagy más törvényes képviselője az intézmény fenntartójához, vagy a gyermekjogi  
képviselőjéhez fordulhat, ha az intézmény vezetője, vagy az Érdek-képviseleti  
Fórum 30 napon belül nem küld értesítést a vizsgálat eredményéről, vagy ha a megtett intézkedéssel 
nem ért egyet. 
 
 
  
 
 
GYERMEKJOGI  KÉPVISELŐ:  HOLLIK  Zsuzsanna     Telefonszám: 20/489-96-37  
 
 
                                         
                                                
 
 
 



Petőfi Sándor ÁMK Cserkeszőlő Szőlőszem Bölcsőde 
5465.Cserkeszőlő Szinyei Merse Pál u.3. 

 

 
 
 A házirend betartását köszönjük! 
 
 
 
 
Cserkeszőlő, …....................... 
 
 
…........................................................... 
Gulyásné Czeczon Veronika                                     …............………………………… 
Bölcsőde tagintézmény vezető                                  Érdek-képviseleti Fórum Elnöke 
                                                                                         
 



12. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 

Cserkeszőlői Motorosokk Egyesület kérelme 
 
 
Testületi ülés dátuma:   
2020.08.27. 

 
 
Készítés ideje:   
2020.08.25. 

 
Készítette:   
dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Ellenőrizte: 
dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Jóváhagyta: 
dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Előterjesztő 
Horváth Attila alpolgármester 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Nyílt 
ülés 

Zárt ülés 

Képviselő-testület  X  

Idegenforgalmi Bizottság   

Oktatási- Ifjúsági és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság X  

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság X  

Szociális Bizottság   

 
 
 



 

                     Cserkeszőlő Község Alpolgármester 
 

5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 

telefon: (56) 568-455 •  fax: (56) 568-462 

 

 

Előterjesztés 

 
Cserkeszőlői Motorosokk Egyesület kérelme 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 178/2020.(VIII.04.) számú 
határozata 2020. augusztus 31-ig ideiglenes hatállyal engedélyezte, hogy a Cserkeszőlő 
Motorosokk Egyesület által szervezett bolhapiacot a téli fürdő előtti zöld parkoló szélén 
rendezhesse meg.  
 
Az egyesület elnöke szóbeli kérelmében előadta, hogy a fenti terület a továbbiakban is 
megfelelő lenne a részükre, ezért a fenti határozatban meghatározott feltételek alapján - 
azonban határozatlan időtartamra - kérik, hogy a fenti területet 2020. augusztus 31-után is 
használhassák.  
 
Kérem a képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozzon határozatot. 
 

Cserkeszőlő, 2020. augusztus 25. 

 

           Horváth Attila sk. 
           alpolgármester 
 
 

 

 

  





Kivonat: Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. augusztus 4-i rendkívüli 
ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
 
 
 
178/2020.(VIII.04.)sz. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata 

- Cserkei Motorosokk Egyesület kérelméről. 
 

 
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Cserkeszőlői Motorosokk 
Egyesület kérelméről szóló előterjesztést és akként határozott, hogy a bolhapiac megtartását az alábbiak 
szerint engedélyezi: 

- a bolhapiac helyszínéül a téli fürdő előtti zöld parkoló szélét jelöli ki, 
- a bolhapiac megtartását ideiglenesen, augusztus 31. napjáig engedélyezi, minden 

szombaton 6:00 órától 14:00 óráig,  
- a bolhapiacon árusitok által elfoglalt területért minden második parkolóhely után 1 napi 

parkolójegy megváltását írja elő, 
- kéri, hogy az egyesület igazolja, hogy a Termál Étteremtől engedélyt kapott a bolhapiac 

időtartamára a mellékhelyiségek használatára,  
- a bolhapiac alatt használt területet az árusítás után eredeti állapotának megfelelően kéri 

elhagyni.  
 
 
Erről értesül: - Varga Attila polgármester - Helyben 
 - Képviselő-testület – Helyben 
 - dr. Tóth Dániel jegyző – Helyben 
 - Gazdálkodási Csoport – Helyben 
 - Cserkeszőlői Motorosokk Egyesület – 5465, Cserkeszőlő, Cseuz dűlő 118. 
 

 
 

 
 

 
 

 
Kmf. 

 
 
 
 
 
 Varga Attila sk. dr. Tóth Dániel sk. 
 polgármester jegyző 


