
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés a Képviselő-testület részére 

számú előterjesztés 

a Kőbányai Aprók Háza Óvoda és a Kőbányai Egyesített Bölcsődék alapító okiratának 
módosításáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Aprók 
Háza Óvoda átszervezéséről szóló 206/2016. (V. 26.) KÖKT határozattal, valamint a 
Kőbányai Egyesített Bölcsődék alapító okirata módosításáról és egységes szerkezetbe 
foglalásáról szóló 208/2016. (V. 26.) KÖKT határozattal a Kőbányai Aprók Háza Óvoda (a 
továbbiakban: Óvoda) és a Kőbányai Egyesített Bölcsődék (a továbbiakban: Bölcsődék) 
alapító okiratának módosításáról döntött. 

Az alapító okiratok módosítását az Óvoda esetében az intézmény férőhelyszámának 
csökkentése indokolta, a Bölcsőde esetében az egyik telephely neve változott meg. 

A Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság (a továbbiakban: 
Államkincstár) a fenti intézmények törzskönyvi nyilvántartási eljárásában hiánypótlási 
felhívást bocsátott ki. A hiánypótlási felhívás szerint: 

a) az Óvoda módosító okiratában 2016. júliusi vagy augusztusi hatályosulást kell 
feltüntetni a 2016. szeptember l. helyett annak érdekében, hogy a módosított létszám a 
2016/2017. nevelési évben már hatályos legyen, 

b) a Bölcsőde alapító okiratának 4.2. pontjában téves a feltüntetett szakágazat száma, ami 
helyesen 889110. 

Az Óvoda módosító okiratának hatályba lépési időpontját az Államkincstár jogértelmezése 
szerint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 84. § (3) 
bekezdése alapján kell meghatározni, mely szerint a fenntartó- a július-augusztus hónapok 
kivételével - nevelési évben óvodai csoportot nem szervezhet át és nem szüntethet meg. 

A Képviselő-testület a 2016. májusi ülésén az Nkt. 84. § (7) bekezdése alapján határozott az 
Óvoda csoportjainak átszervezéséről - mely szerint a fenntartó az intézkedés tervezett 
végrehajtása éve májusának utolsó munkanapjáig hozhat döntést a nevelési-oktatási 
intézmény átszervezéséről -és az alkalmazás időpontjáról. 

A fentiek alapján javasolom, hogy a Képviselő-testület a hiánypótlási felhívásban foglaltakra 
tekintettel ismételten fogadja el az alapító okiratok módosítását és az egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratokat 

Az alapító okiratok módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratokat a 
határozatok melléklete tartalmazza. 



II. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés 1-2. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2016. június" ,(G:. " 

~L 
Radványi Gábor 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2016. (VI. 23.) határozata 
a Kőbányai Aprók Háza Óvoda alapító okiratának módosításáról 

és egységes szerkezetbe foglalásáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Aprók Háza Óvoda (1108 Budapest, Újhegyi sétány 5-7.) alapító okiratát az l. mellékletben 
foglalt tartalommal módosítja, és a 2. melléklet szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratot. 

2. Ez a határozat 2016. június 24-én lép hatályba. 

l. melléklet a . ..12016. (VI 23.) KÖKT határozathoz 

Okirat száma: K/15506/19 /2016/II 

Módosító okirat 

A Kőbányai Aprók Háza Óvoda a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete által 2016. március 31. napján kiadott, K/15506/6/2016/11 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 - a Kőbányai 
Aprók Háza Óvoda alapító okiratának módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról 
szóló ... /2016. (VI. 23.) KÖKT határozatra figyelemmel- a következők szerint módosítom: 

1. Az alapító okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

"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, a többi 
gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: a költségvetési szerv pénzügyi
gazdálkodási feladatait a Kőbányai Polgármesteri Hivatal (1102 Budapest, Szent 
László tér 29.) látja el. 

6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési 
intézmény 
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feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése 
maximális gyermek-, 
tanulólétszám 

1 Kőbányai Aprók Háza Óvoda 200 

2 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. 107 

63 A~ldtll't't l'l'' .. e a a e a as szo1ga o mgat anvagyon: 
ingatlan címe ingatlan vagyon feletti az ingatlan 

helyrajzi rendelkezés joga funkciója, célja 
száma vagy a vagyon 

használati joga 
1108 Budapest, Újhegyi sétány 5- 42309/73 használati jog óvoda 

1 7. 
1108 Budapest, Újhegyi sétány 1- 42309/111 használati jog óvoda" 

2 3. 

Jelen módosító okiratot 2016. augusztus 31. napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Budapest, 2016. június" " 

P.H. 

Kovács Róbert 
polgármester 
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2. melléklet a .. .12016. (VI 23.) KÖKT határozathoz 

Okirat száma: K/15506/20/2016/II 

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 Kőbányai Aprók Háza Óvoda 
alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv megnevezése: Kőbányai Aprók Háza Óvoda 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 1108 Budapest, Újhegyi sétány 5-7. 

122 l h l ... te ep etye: 

telephely megnevezése telephely címe 

1 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1980. május 15. 

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. 

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. 
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4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
alapján ellátja a helyi óvodai nevelést és a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési 
igényű gyermekek óvodai nevelését. 

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

szakágazatszáma szakágazatmegnevezése 

1 851020 Óvodai nevelés 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
a) nevelési feladatok ellátása a gyermekek három éves korától a tankötelezettség 

kezdetéig, legalább napi négy óra biztosítása az óvodai nevelésre kötelezett 
gyermekek számára a nevelési év kezdő napjától, 

b J a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes ó vadai életet magába foglaló 
foglalkozások biztosítása, a gyermekek védelméről és a gyárnügyi igazgatásról 
szóló törvényben meghatározottak szerint a gyermekek napközbeni ellátása, az 
óvoda zárva tartásának ideje alatti a rászoruló gyermekek intézményen kívüli 
étkeztetésének biztosítása, 

c) a pedagógiai program végrehajtása során együttműködés más nevelési-oktatási 
intézményekket 

d) különleges bánásmódot igénylő gyermekek, beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő gyermekek ellátása, 

e) az illetékes szakértői bizottság szakértői véleménye alapján a többi gyermekkel 
együtt nevelhető-oktatható autizmus spektrum zavarral küzdő, enyhe értelmi 
fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása, 

J] az egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, a többi gyermekkel együtt nevelhető 
sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása az illetékes szakértői bizottság 
véleménye alapján, 

g) speciális tehetséggondozó prograrnak szervezése hátrányos helyzetű gyermekek 
részére, 

h) tehetségpontként rnűködhet. 

44 A k"lt 'k .. o segvetes1 szerv a apteve enysegene kk . f k . , ·r . l""l' orrnanyzat1 un c1o szerm 1 rnegJe o ese: 

kormányzati 
kormányzati funkció megnevezése funkciószárn 

1 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 
feladatok 

2 066010 Zöldterület-kezelés 
3 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

4 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának 
szakmai feladatai 

5 091140 Óvodai nevelés, ellátás rnűködtetési feladatai 
6 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
7 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 
8 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 
9 104060 A gyermekek, fiatalok és családok életrninőségét javító prograrnak 
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4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budapest, X. kerület Bányató utca, 
Gergely utca 95-től és 114-től végig, Gőzmozdony utca, Gyömrői út 96-tól és 99-től 
végig, Lenfonó utca, Mélytó utca, Oltó utca, Pára utca, Sütöde utca, Szövőszék utca, 
Tavas utca, Újhegyi sétány, Újhegyi út 1-23-ig és 2-18-ig. 

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 legfeljebb öt év határozott 
időre 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' 'l k. .. o tsegvetesi szervne a a mazas an a o szemetye • JOgviszonya: 

foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

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

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

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, a többi 
gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: a költségvetési szerv pénzügyi-
gazdálkodási feladatait a Kőbányai Polgármesteri Hivatal (1102 Budapest, Szent 
László tér 29.) látja el. 

6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési 
. t' m ezmeny 

feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése 
maximális gyermek-, 
tanulólétszám 

1 Kőbányai Aprók Háza Óvoda 200 

2 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. 107 

63 Afld ll'' l 'l' . .. e a ate atast szotga o mgat anvagyon: 
ingatlan címe ingatlan vagyon feletti az ingatlan 

helyrajzi rendelkezés joga funkciója, célja 
száma vagy a vagyon 

használati joga 
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1108 Budapest, Újhegyi sétány 5- 42309/73 használati jog óvoda 
1 7. 

1108 Budapest, Újhegyi sétány 1- 42309/111 használati jog óvoda 
2 3. 

7. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot 2015. június 15. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési 
szerv 2014. szeptember 1. napján kelt, a 412/2014. (VIII. 28.) KÖKT határozattal jóváhagyott 
alapító okiratát visszavonom. 

Kelt: Budapest, 2016. június " 

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 
Aprók Háza Óvoda 2016. június napján kelt, napjától 
alkalmazandó K/15506/19 /2016/II okiratszám ú módosító okirattal végrehajtott módosítása 
szerinti tartalmának. 

Kelt: 

P.H. 

Magyar Államkincstár 
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2. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

•• .12016. (VI. 23.) határozata 
a Kőbányai Egyesített Bölcsődék alapító okiratának módosításáról 

és egységes szerkezetbe foglalásáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Egyesített Bölcsődék (1108 Budapest, Újhegyi sétány 15-17.) alapító okiratát az l. 
mellékletben foglalt tartalommal módosítja, és a 2. melléklet szerint kiadja az egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

2. Ez a határozat 2016. június 24-én lép hatályba. 

J. melléklet a . ..12016. (VI 23.) KÖKT határozathoz 

Okirat száma: K/16282/14/2016/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 okiratának módosításáról és egységes szerkezetbe 
foglalásáról szóló ... /2016. (VI. 23.) 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. 

1.2.2. telephelyei: 

telephely megnevezése tele_phely címe 

1 Kőbányai Fecskefészek Bölcsőde 1106 Budapest, Gépmadár utca 15. 

2 Kőbányai Napsugár Bölcsőde 1104 Budapest, Mádi utca 127. 
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3 Kőbányai Apraja Falva Bölcsőde 1108 Budapest, Újheg_yi sétán_y_ 5-7. 

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

5 Kőbányai Gyöngyike Bölcsőde 1101 Budapest, Salgótarjáni út 47. 

6 Kőbányai Manóvár Bölcsőde 1103 Budagest, Va~álya utca 8-10. 

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

8 Kőbányai Szivárvány Bölcsőde 1106 Budapest, Magiádi út 29. 

2. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

"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 szaigáitatás 
biztosítása. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

szakágazat szakágazatmegnevezése 
száma 

1 889110 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 ellátássat az időszakos gyermekfelügyelettel, a játszóházzal, a 
játékkölcsönzéssei kapcsolatos feladatok ellátása. 

g) Az ellátottak részére biztosított étkezéssei összefüggő feladatok ellátása. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

kormányzati 
funkciószárn 

kormányzati funkció megnevezése 
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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 

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" 

Jelen módosító okiratot törzskönyvi nyilvántartás ba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Budapest, 2016. június" " 

P.H. 

Kovács Róbert 

ll 



2. melléklet a . ..12016. (VI 23.) KÖKT határozathoz 

Okirat száma: K/16282/15/2016/IV 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Kőbányai Egyesített 
Bölcsődék alapító okiratát a következők 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 ep1 etyei: 

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 Cseperedők 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. 

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 szaigáitatás 
biztosítása. 

4.2. A költsé vetési szerv főtevéken sé ének államháztartási szaká azati besorolása: 

szakágazat 
száma 

szakágazatmegnevezése 

1 889110 Bölcsődei ellátás 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Gyermekek napközbeni ellátása 

4.4. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

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 részt vevők részére biztosított étkezéssei 

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

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

kormányzati 
funkciószárn 

013360 

095020 

096015 

096025 

098023 

098024 

104031 

kormányzati funkció megnevezése 

Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 
szal áltatások 

Iskolarendszeren kívülí e éb oktatás, ké zés 

Korai fe "lesztés és fe "lesztő nevelés tevéken sé szakmai feladatai 

Korai fe "lesztés és fejlesztő nevelés tevéken ség működtetési feladatai 

G ermekek 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 költsé vetési szervnél alkalmazásban álló személ 

1 
közalkalmazotti jogviszony 

2 munkaviszon éről szóló 2012. évi I. törvén 

3 megbízási ja ről szóló 2013. évi V. törvén 

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. június" 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Karm. 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. június napján kelt, napjától 
alkalmazandó K/16282/14/2016/IV okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása 
szerinti tartalmának 

Kelt: 

P.H. 

Magyar Államkincstár 
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