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Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

J__~ 1 számú előterjesztés 

a Kőbányai Egyesített Bölcsődék alapító okiratának módosításáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Kőbányai Csillagfürt Bölcsőde (a továbbiakban: Csillagfürt Bölcsőde) épületének tervezett 
felújítása 2015 szeptemberétől megkezdődött. A kiürített épületben a teljes körű felújítás 
jelenleg is zajlik. A bölcsőde 48 férőhelyének biztosítása a 2015/2016. nevelési évben kétféle 

módon történt meg, egyrészt a Kőbányai Cseperectök Bölcsőde (a továbbiakban: Cseperectök 
Bölcsőde) és a Kőbányai Apró Csodák Bölcsőde férőhelyszámának bővítésével, másrészt a Kis 
Cimborák Nonprofit Kft.-vel és a Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesülettel 

két családi napközi működtetésére kötött ellátási szerződés révén. 

A Csillagfürt Bölcsőde 48 kieső férőhelyéből a fenti két bölcsődében 36 gyermek ellátásának a 
lehetősége teremtődött meg, a további igényt 14 fő gyermek ellátásával a két családi napközivel 

kötött ellátási szerződés keretében tudta az Önkormányzat biztosítani. 

A teljesen felújított bölcsőde várható megnyitásának ideje 2016. szeptember l-je, mellyel 
azonos időben a Cseperectök Bölcsőde kerül véglegesen bezárásra az épület rossz műszaki 
állapota miatt. A megújuló, teljesen modern bölcsőde 2 csoportszebával lesz bővebb, mint a 
régi Csillagfürt Bölcsőde. 

Tekintettel arra, hogy a megnyitáskor teljesen új épületben, bővebb férőhelyen, új kollektíva 
vegz1 majd a kisgyermekek gondozását, javasolom, hogy a teljes megújulás 
hangsúlyozásaképpen az intézmény új nevet viseljen. A bölcsődei kollektíva kérését 

figyelembe véve javasolern a Kőbányai Manóvár Bölcsőde elnevezést, amely a korábbinál 

jobban szimbolizálja a kisgyermekek gondozását, nevelését. 

II. Hatásvizsgálat 

A Kőbányai Egyesített Bölcsődék engedélyezett létszámának telephelyek közötti módosításáról 
és az ehhez kapcsolódó előirányzat rendezésről szóló 293/2015. (VIII. 27.) KÖKT határozat 
alapján a Csillagfürt Bölcsőde engedélyezett létszáma 2015. szeptember l-jétől 5,5 fővel 

csökkent, valamint ll ,5 fő a Kőbányai Egyesített Bölcsődék üres, betöltetlen álláshelyeire 

került áthelyezésre. A létszám visszarendezése az új bölcsőde megnyitásával szükségessé válik. 



A bölcsődék szakmai létszámminimumait a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) l. melléklete 
határozza meg. 
A 6 csoportszobás, 80 férőhelyesre tervezett bölcsőde létszámigénye 27 fő, mely az alábbiak 
szerint alakul. 

Bölcsődevezető l fő 
Bölcsődevezető-helyettes l fő 
Kisgyermeknevelő 14 fő 
Elelmezésvezető l fő 
Szakács l fő 
Konyhalány 4 fő 
Bölcsődei dajka 3 fő 
Mosó-vasaló l fő 
Házírnunkás-kézbesítő l fő 
Összesen: 27 fő 

A 4 fő konyhalány létszáma a szomszédos óvoda élelmezése és a 60 főre tervezett 
vendégétkeztetés biztosítása alapján került meghatározásra. 

Az új bölcsőde megnyitásával egyidőben megszüntetésre kerülő Csepereclők Bölcsőde dolgozói 
l fő technikai dolgozó kivételével áthelyezésre kerülnek az új bölcsődébe, illetve más 
bölcsődék üres álláshelyeire. Négy fő áthelyezése a munkakör megváltoztatásával jár, az ő 
esetükben nyilatkozatra van szükség, hogy elfogadják-e a felajánlott munkakört. A 
legkedvezőtlenebb számítások esetén a munkaviszonyok megszüntetésével Jaro 
végkielégítések összege legfeljebb 2 997 OOO Ft+ 809 190 Ft járulék lehet, amelynek fedezete 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 
3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 12. melléket 10. soráról 
(Közalkalmazottak és a köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka) 
kerül biztosításra. 

Az új bölcsőde dologi előirányzata a költségvetés elfogadásakor időarányosan megtervezésre 
került. A személyi kiadások a Csepereclők Bölcsőde költségvetésében kerültek megtervezésre, 
ezért a személyek áthelyezésével együtt a kapcsolódó juttatásokat is át kell csoportosítani a 
Kőbányai Manóvár Bölcsődébe. Az átcsoportosítás végrehajtására a Kőbányai Egyesített 
Bölcsődék vezetője az Ör.-ben meghatározottak szerint jogosult. A számítások alapján a 
bölcsődei telephelyek között várhatóan 14 372 421 Ft személyijuttatás, valamint 3 927 772 Ft 
munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó átcsoportosítása válik szükségessé. 

A megszüntetésre kerülő Kőbányai Csepereclők Bölcsőde férőhelyeinek száma 126 fő, a 
Kőbányai Manóvár Bölcsőde 80 férőhelyen tudja fogadni a kisgyermeket 
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A bölcsődei beiratkozások 2016. május hónapban megtörténtek, a felvett gyermekek száma a 
szeptembertől aktuális férőhelyek függvényében kerül meghatározásra. Az ellátásból kimaradt 
gyermekek várólistára kerültek, illetve részükre a családi napközi szolgáltatás alternatívaként 
felajánlásra került. 

III. A végrehajtás feltételei 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 
továbbiakban: Gyvt.) 104. §(l) bekezdés a) pontja alapján a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
szolgáltató tevékenységet ellátó állami és nem állami intézmény, valamint a javítóintézeti 
ellátást nyújtó állami intézmény fenntartója dönt az intézmény alapító okiratáról, gazdálkodási 
köréről, átszervezéséről, megszüntetéséről, tevékenységi körének módosításáról, nevének 
megállapításáról. 

A Kőbányai Egyesített Bölcsődék telephelye megnevezésének változását szükséges átvezetni 
az intézmény alapító okiratában, a szakmai programjában és a szervezeti és működési 

szabályzatában. A Gyvt. 104. § (l) bekezdés d) pontja alapján a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet ellátó állami intézmény fenntartója jóváhagyja az 
intézmény szervezeti és működési szabályzatát és szakmai programját. A Rendelet 4/A. § (l) 
bekezdése határozza meg a szakmai program tartalmi elemeit, a (2) bekezdése alapján a 
szakmai programhoz mellékelni kell a szervezeti és működési szabályzatot. 

Az új telephely engedélyezési eljárását is kezdeményezni kell Budapest Főváros 

KormányhivatalánáL Az engedélyezési eljárás része az intézmény szakmai programjának 
véleményezése, melyet a módszertani feladatokat ellátó Nemzeti Rehabilitációs és Szociális 
Hivatal (a továbbiakban: NRSZH) végez. A Rendelet 45 . § (2) bekezdése alapján az NRSZH 
szakvéleményt ad az első fokon eljáró működést engedélyező szervnek, a tisztifőorvosnak, 

valamint a fenntartónak, hogy a bölcsőde tárgyi és személyi feltételei, szakmai programja és 
működése megfelel-e a jogszabályokban előírt szakmai követelményeknek. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. és 2. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2016. május " W ?' 

i szempontból ellenjegyzem: 
l 

Dr. Sz b ' Krisztián 
Jegyző 

Weeber Tibor 
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l . melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. .. /2016. (V. 26.) határozata 
a Kőbányai Egyesített Bölcsődék átszervezéséről 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkonnányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Csillagfürt Bőlcsődét (Budapest, Vaspálya utca 8-l O.) 2016. szeptember l-jétől Kőbányai 

Manóvár Bőlcsődére átnevezi. 

2. A Képviselő-testület a Kőbányai Egyesített Bőlcsődék engedélyezett létszámát 2016. 
szeptember l-jétől 211 főben állapítja meg. 

3. A Képviselő-testület a Kőbányai Egyesített Bőlcsődék 3. pontban meghatározott 

létszámváltozásához kapcsolódóan 4 981 584 Ft személyi juttatást, valamint 1 382 547 Ft 

munkaadókat terhelő járulékat és szociális hozzájárulási adót a közalkalmazottak és 
köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegü kifizetéseinek tatialéka sona rendez. 

4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, 
valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedés 
megtétel ére. 
5. Ez a határozat 2016. május 27-én lép hatályba. 

2. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. l<erület Kőbányai Önkormányzat KépviselŐ-testületének 

.. .. /2016. (V. 26.) határozata 
a Kőbányai Egyesített Bölcsődék alapító okirata módosításáról 

és egységes szerkezetbe foglalásáról 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az l. 
mellékletben foglalt tartalommal módosítja a Kőbányai Egyesített Bőlcsődék (ll 08 Budapest, 
Újhegyi sétány 15-17 .) alapító okiratát, és a 2. melléklet szerinti tartalommal kiadja az egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

2. Ez a határozat 2016. május 27-én lép hatályba. 
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l . melléket a .. .12016. (V. 26.) KÖKT határozathoz 

Okirat száma: K/16282/ ... /2016/IV 

Módosító okirat 

A Kőbányai Egyesített Bölcsődék a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete által 2016. március 31. napján kiadott K/16282/6/2016/IV. alapító 
okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/ A. §-a alapján - a Kőbányai 
Egyesített Bölcsődék alapító okirata módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról 
szóló ... /2016. (V. 26.) KÖKT határozatra figyelemmel- a következők szerint módosítom: 

1. Az Alapító Okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

"1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Kőbányai Egyesített Bölcsődék 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 1108 Budapest, Újhegyi sétány 15-17. 

122 t l h l . ... e ep etyei: 

telephely megnevezése telephely címe 

l Kőbányai Fecskefészek Bölcsőde 1106 Budapest, Gépmadár utca 15. 

2 Kőbányai Napsugár Bölcsőde 1104 Budapest, Mádi utca 127. 

3 Kőbányai Apraja Falva Bölcsőde 1108 Budapest, Újhegyi sétány 5-7. 

4 Kőbányai Csepereclők Bölcsőde 1102 Budapest, Szent László tér 2-4. 

5 Kőbányai Gyöngyike Bölcsőde 1101 Budapest, Salgótarjáni út 47. 

6 Kőbányai Manóvár Bölcsőde 1103 Budapest, Vaspálya utca 8-10. 

7 Kőbányai Apró Csodák Bölcsőde 1105 Budapest, Zsivaj utca 1-3. 

8 Kőbányai Szivárvány Bölcsőde 1106 Budapest, Maglódi út 29. 

Jelen módosító okiratot 2016. szeptember l. napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Budapest, 2016. május" 

P.H. 

Kovács Róbert 
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2. melléket a .. .12016. (V. 26.) KÖKT határozathoz 

Okirat száma: K/16282/ ... /2016/IV 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/ A. §-a alapján a Kőbányai Egyesített 
Bölcsődék alapító okiratátakövetkezők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Kőbányai Egyesített Bölcsődék 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 1108 Budapest, Újhegyi sétány 15-17. 

122 l h l . ... te ep e1ye1: 

telephely megnevezése telephely címe 

1 Kőbányai Fecskefészek Bölcsőde 1106 Budapest, Gépmadár utca 15. 

2 Kőbányai Napsugár Bölcsőde 1104 Budapest, Mádi utca 127. 

3 Kőbányai Apraja Falva Bölcsőde 1108 Budapest, Újhegyi sétány 5-7. 

4 Kőbányai Csepereclők Bölcsőde 1102 Budapest, Szent László tér 2-4. 

5 Kőbányai Gyöngyike Bölcsőde 1101 Budapest, Salgótarjáni út 4 7. 

6 Kőbányai Manóvár Bölcsőde 1103 Budapest, Vaspálya utca 8-10. 

7 Kőbányai Apró Csodák Bölcsőde 1105 Budapest, Zsivaj utca 1-3. 

8 Kőbányai Szivárvány Bölcsőde 1106 Budapest, Maglódi út 29. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1982. január 1. 

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

2.2.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

2.2.2. székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29. 
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3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 
3.1.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő

testülete 
3.1.2. székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 
3.2.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
3.2.2. székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény 94. § (3) bekezdés a) pontja által meghatározott szolgáltatás 
biztosítása. 

4 2 A k .. l ' f ' 'k .. o tsegvetes1 szerv oteve enysegene k'll h ' k' "b a am aztartasi sza agazat1 j' esoro asa: 

szakágazat szakágazatmegnevezése 
száma 

1 889101 Bölcsődei ellátás 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Gyermekek napközbeni ellátása 

a) Más költségvetési szerv részére végzett szolgáltatásokkal összefüggő feladatok ellátása. 
b) Felnőtteknek szervezett oktatással, képzéssel összefüggő feladatok ellátása. 
c) Az óvodai és a bölcsődei ellátásban résztvevők részére biztosított étkezéssei összefüggő 

feladatok ellátása. 
d) Az intézményekben dolgozók étkezésével összefüggő feladatok ellátása. 
e) A korai fejlesztés szakmai és működtetési feladatainak ellátása. 
t) A bölcsődei ellátással, az időszakos gyermekfelügyelettel, a játszóházzal, a 

játékkölcsönzéssei kapcsolatos feladatok ellátása. 
g) Az ellátottak részére biztosított étkezésseJ összefüggő feladatok ellátása. 

44 Ak .. ! ' 'k .. o tsegvetes1 szerv a apteve enysegene kk . f k . ' . !"T ormanyzat1 un cw szermt1 megJe o ese: 

kormányzati 
kormányzati funkció megnevezése funkciószárn 

1 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 
szolgáltatások 

2 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 

3 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

4 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

5 098023 Korai fejlesztés és fejlesztő nevelés tevékenység szakmai feladatai 

6 098024 Korai fejlesztés és fejlesztő nevelés tevékenység működtetési 
feladatai 

7 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása 
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8 104035 
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali 
intézményében 

9 104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében 

10 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

4.5 . A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budapest Főváros X. kerület 
közigazgatási területe 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetőjét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete 5 év határozott időtartamra bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. Az intézmény 
vezetőjét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete menti fel. Az 
egyéb munkáltatói jogkört Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat polgármestere 
gyakorolja. 

5 2 A k"'l ' 'l lk l ' b ' ll ' ' J k . .. o tsegvetes1 szervne a a mazas an a o szemelye 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 

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot 2015. június 15. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési 
szerv 2013. május 31. napján kelt, a 304/2013. (V. 28.) KÖKT határozattal jóváhagyott alapító 
okiratát visszavonom. 

Kelt: Budapest, 2016. május" 

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 Kőbányai 
Egyesített Bölcsődék 2016. május ... napján kelt, napjától 
alkalmazandó K/16282/ ... /2016/IV okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása 
szerinti tartalmának. 

Kelt: 

P.H. 

Magyar Államkincstár 
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Kóöányai Egyesített Bölcsődék 
l l 08 Budapest, Uj hegyi sétány J 5- J 7 

Tel./Fax:+ 36 l 262 1041 
Honlap: kobanyaibolcsodek.hu 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Humánszolgáltatási Főosztály 

Ikt: 65/2016 

Ehrenberger Krisztina 
Főosztályvezető Asszony 

Szent László tér 29. 
Budapest 

Tisztelt Főosztályvezető Asszony! 

Tárgy: Csillagfürt Bölcsőde név és logóváltozás miatti kérelem 

A 1103 Budapest Vaspálya utca 8-10 szám alatti Kőbányai Csillagfürt Bölcsőde tervezett, teljes 
körű felújítása 2015 szeptemberétől megkezdődött. A teljesen felújított bölcsőde várható 
megnyitásának ideje, 2016. szeptember 1-e, mellyel azonos időben a Cseperedők Bölcsőde 
(1102. Bp. Szent László tér 2-4.) véglegesen bezárásra kerül. 
A megújuló, teljesen modem bölcsődét egy olyan kollektíva fogja megnyitni, amelynek magját a 
Cseperedők Bölcsőde dolgozói alkotják, akik egy új, fiatalosabb csapatot alkotnak. Kérésük, 
hogy a változást egy új, számukra kifejezőbb névvel is jelezhessék. 
Szeretnék a teljes megújulást kihangsúlyozni egy olyan új intézmény névvel, amely jobban 
szimbolizálja, hogy az intézményben kicsi gyermekek gondozását - nevelését végzik. A 
Kőbányai Manóvár Bölcsőde nevet választották. 
A kerületünkben nincs hasonló hangzású gyermek intézmény, országosan tekintetben is kevés 
intézmény viseli ezt a nevet azok is jobbára más írásmódot, és teljesen más logót használnak, 
illetve nem bölcsődeként funkcionálnak. 

A tervezett logó (Kőbányai Manóvár Bölcsőde): 

Intézkedését előre is köszönöm. 

Budapest, 2016. május 09. 


