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A srolgdltato neve:

Bah6ca fdini Btilcs6de

A szolg6ltat6 teleplrelye:
A s:olg;iltatd i*garati aronosil6ja:

9700 Szombathely, Szrlrcsapd u. 43/A.

A szolgiltatiis hetye:
A seolgiiltatd tevdkenys6g tip,usa:

9700 Szambathely, Szrircsapd u. 431A.
gyermekek napkozbeni ell*t6sa
mini bolcs6de

A szolg;iltatf tev6kenysdg formiija

gedely*lett fer<lhelyek *rima
Elkiti*si teriilet:
En

s030896s

:

7f6

:

A mfi*5d6s ke:d,6 idfpontja:
A m {ikiidfsi engedSly 6rv6nyessr6gi

Szombathely MJV, valamint Balogunyorn, Bucsu,
Csempeszkopdcs" Dozma{, Fels6csatdr, Genceapdti,
Gyan6geregye, Horvritld,vci, Jdk, Kisunyorn, Nar.da,
ft'l6rai, Nemeskolta, Perenye, Parn6apdti, Rribatottos,
kum, Salkovesk0t, 56, $orkifalud, Sor.kik6potna,
$orokpol6ny, S6pte, Szentpdterfa, Tanakajd, Torony,
Vasasszo nyfa, Vaskeresztes, Vassur"6ny, VasszjJvdrgy

e;

Zsennye
2013. oktober 1.
ide.ie :

hatiirozatlan idcire szol6

Az adatmodosit6s 2017. januAr 1-jei, a jogszabdly alapjdn haidlyba t6p6set kovet6en a jetenlegi

tantjsitvdnyt bevonom, egyben kotelezem a fenntartot, hogyr a Vas Megyei Kormdnyh,iv.atal
Szoci6l,is es
Gydmhivatala ii'ltal kiadott VAC/SZGY/1g8-3f2014. szdm0, 2014. nrdrcius 14. napjrin
kett tanrisftv6nyt a
fenti hatrilyba lep€st kovetci nyolc napcn belirl kuldje rneg r6szem,re.

Ezzel egyidejrileg a hatilrozal adatm6dositiis;inak hatdlyba l*p6s€i kovetd nyolc napon
belil
tan*silvanyt ifllitok ki a fenntart6 r'esz6re. A tanfrsj.tvSn$ az enged*rlyes cim6n jol l*thato modon

ki kel.l

fiiggeszteni.

A

1ij

szolgdltatds

a

kozponti koitsdgvettisi torv6nyben biztositott tdmogatAssal torteno finanszirozdsi

rendszerbe befogaddsra kerult.

Felhfvorn a fennlarto figy'elm,6t, hogy koteles k6reimezni as adatrn6dositdst, ha
a szolgdltat6i
nyilvrintartiisba bejegyzett adaiok megviiltoena k. Amen nyiben ezen koteleeetts6g6nek
nem te$a eleget,
kettdsz;izezer forintig terjed.ti igazgatiisi birsrlg szabhat6 ki.
Az rigyben eljdrdsi kottsr6g nem keletkezett,
E hat6rozat a

kdzl*sseljoger6s.

Indokolds
Szor'nbathely Megyei Jogu

varos onkornednyzata, mint fenntart6 a Baboca C:sal6di

Napkdzi

enged6lyes szolgiiltatoi nyilvdntart6sba tortenci adatm,6dos,il*sa ir;inti kdrelmet nyirjtott l:e,
mely szerint

2017.

A

janu*r 1-tdl rnini b6lcsddekrbnt kivtnja ny*jtani

a

szolgiiltatdst.

szoci;ilis,
6s gyermekvdcJelnri szoigaltat6k, int6zm6nyek 6s hAldzatok hat6sdgi
nyilvdntartdsdrroi 6s elle,ndr:z6sdr6l sz6l6 369/2013. {lX. 24.) Kormiinyrendelet
{toviibhiakban: Szn,yr.1
gyermekj6l6ti

27.S {3) bekezdese s;erint, az adatnodositds ir6nti kerelenlrez csak a valtozdssal osszefuggri, valanlinl

az adatntodosit6s sordn. jogszabSly alapjin vizsgalando egyeb korulmenyekkel kapcsolatos
mell6kiet szerinti - iratokat kell csatolni.

A fenntartd a

nyilalkozattal egyutt rnegk$dle

-

5. sz.

az Sznyr. 27.$ {3) bekezd6se szerinti, vfitozdssal

osszefuggo doku nrentunrokat :
/ szolgdltat6i nyilviintart6s adatmodcsiLisa irdnti kdrelrnet,
"{ a modositotl alapilo okiratot,
.,/ a rn6dositott szerveaeti es mrikodesi szabdlvzatot.
'/ modositott szakraai programot,
A fenntarto becsatolta az int6zmeny 2016. oktdber, 25-en kelt, 61161-8/2016. szdmr1 Alapit6 Okiratilt.

Alapito Okirat megfeleiden tartalnrazza a mddositertt szolgdltatdst, illetve

a

Az

megviiltozott int6zmenyi

nevet.

A Magyar Allamkincst*r Vas Megyei lgazgatosdga Sltal kiSllitott Torzskonyvi kivonat
enged6iyes

A

m

tartatrnazza

az

egvailtozotl adatait.

modositott szakrnai program tartalmazza a szem*lyes gondoskoddst ny0jtr5 gyernrekjol6ti,
gyerntekvddelmi intezm€'nyek, valamint szem6iyek szakmai feladatairol es mrikod6srik feltetelei16l szst6
15/1998. (lV, 30.i NM rendelet {tcvdbbiakban: HM rendelet} 4lA. !-a szerinti tartalmi etemeket €s
mell6kleteket, megfelel az N'M rendelet 10. sz6rnri rrellAklet6ben taliilhat6, A brihs6dei nevet6sgonde:iis orsz*gc* alapprograrnja szerintl szakmai kavetelm6nyeknek, elvdrdsaknak.
Az Oktat;isi *s Szoci*lis Bizottsdg a modosltotl szakmai pragramot es az $ZMSZ-t a 31512016. {X. ZS.}
OSzB. sz. hatdrozat6val j6vdhagyta.

A fenntarto k6pviseloje nyilatkozott arr6l, hogy a rendelkezd r*sz seerinti szolg6ltatiist normativ 6llarni
hozzrijiirul6ssal kivinja mrikodtetni.
Az Sznyr- 19. $ (6) bekezddse €rtelm€ben a Korm*ny a bef*gad:is kdrd€s€ben az etsd fokl el.!:iriisban a
Hivatalt szakhat6s*gkdnt jelCIli ki, ha a fenntarto az enged6lyest kolts6gvetdsi t6mogatiissal kiviinja
miikodtetni, 6s ehhez az Szt., illetve a Gyvt. a befogad;ist ei6irja.
Hivatalunk a VAJGY|F02l548-41?A16. szdmri v€gz6s6vel megkereste az NRSZH-I, hogy a finanszirozdsi
rendszerbe tortenri befogadAs k6rddseben szakhaidsi*gkent jdrjon el. Az N,R$ZH a SHF-IJ14g1S-

1/!016. seiirni iillfsfoglal*siiban

a

befogadctt l6tszim tekintstfben

a-

srolgdltat6si farrna

vdlt6ssal - mini bdlcsSde srolg*ltatiis fina,nseirorisi r.endsz*rbe tirt6n6 befogad6sa tekintet6be,n
7 fd fi ,nanszlrosiisi rendsze rbe t<irt6n6 befogad*sdhoz hozzi*ji*rurt.

Az Sznyr.50/A. $ (1) bekezdese szerint a gyermekek napkozbeni elliitdsa esetdn az enged6tyes
bejegy,zdse vagy adatm6dositds ir:iinti, 2017. janudr 1-jet megelozden ind,ult e{jdrrist * a (?H4)
bekezd6sben foglalt elterdsekkel * az egyes korm;inyrendeleteknek a gyermelek napkozbeni
ell6tirsirnak i*tafakitdsdval osszefuggd modosii6siir6l szol6 1'9112016. (Vll. 13.) Kornr. rendelettel
megdllap'itott szabdlyok alapjdn kell lefolytatni, ha az engedetyes mijk6d6s€nek kezd<j idfpontja, illetve
az az idriponl, amelytfl kezd6dden az enged6lyes az adatrnodositisnak megfelelden miikorJietheto,
2016. december 31-6t kovetden van.

(2)A 31.$ (2) bekezddsdben foglaltakt6l elt€rcjen a mrikoddst enged6lyezci szerv nern vizsgdlja a 19.
(2)
bekezd€se 6s a 19. $ (3) bekezdes aJ ponija szerinti szakkdrddst, illetve nem keresi meg a 19. g {3)
$
bekezd€s bJ pontja szerinti szakhat6siigot, ha

a)a Gyvt. * 2017. janu;ir 1-j6t megelSztien hatSlyos - 43. $ {Sa) bekezdes a/ vagycJpontja szer,inti
csal;idi na,pkozit csal6di bolcs6ddre, munkahelyi bolcs6d6re vagy napkozbeni gyerrnekfe[igyeletre
modosftja, vagy
bJ

a Gyvt. - 2017. janu;ir 1-.;dt rriegeldzden hatiilyos

napkozit napkozbeni gyernrekfekigyeletre m6dositja.

-

43. $ (6a) b*kezdds b) pontjer szerinti csal6rli

Ae 6hdll6 fol'lebbeedsr a Ket. sB. g (3) beRezddsb alapJdn zdrtam ki.
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