
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

6'113 számú előterjesztés 

a Kőbányai Egyesített Bölcsődék alapító okiratának módosításáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Kőbányai Egyesitett Bölcsődék Kőbányai Csepereclők Bölcsőde (a továbbiakban: 
Csepereclők Bölcsőde) ll 02 Budapest, Szent László tér 2-4. szám alatti telephelyén a 
feladatellátás 2016. augusztus 31. napján megszűnt. Budapest Főváros Kormányhivatala a 
Csepereclők Bölcsődét a szolgáltatási nyilvántartási rendszerből a fenntartó kérelmére a 2016. 
szeptember l. napján kelt, BP/0502/1351-35/20 16. számú határozatával törölte. 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 
kizárólagos tulajdonában áll a Budapest X. kerület, 39049/l helyrajzi számú, természetben a 
ll 02 Budapest, Szent László tér 2-4. szám alatt található, 6 656 m2 területű, "kivett lakóház, 
udvar" művelési ágú ingatlan. 

Az ingatlan egy részén a Polgármesteri Hivatal Ü gyfélszolgálata működik, a másik 
részén található épületben működött a Csepereclők Bölcsőde. 

A Csepereclők Bölcsőde megszűnésével az intézmény kiköltözött az ingatlanbóL A Köbányai 
Egyesített Bölcsődék telephelyének megszűnését szükséges átvezetni az intézmény alapító 
okiratában. 

II. Hatásvizsgálat 

Az adatok változása esetén az alapító okirat módosítása az Önkormányzat jogszabályban 
meghatározott feladata. 

III. A végrehajtás feltételei 

A gyermekek védelméről és a gyám ü gyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény l 04. § (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 köréröl, átszervezéséröl, 
megszüntetéséröl, tevékenységi körének módosításáról, nevének megállapításáról. 

A módosítással egyidejűleg dönteni kell az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 
elfogadásáról is. A változást be kell jelenteni a Magyar Államkincstár illetékes szervéhez. 



IV. Döntési javaslat 

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

Budapest, 2016. december " " 

Weeber Tibor 

Dr. S a ó Krisztián ,, ' 

Jegyz' 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

... ./2016. (XII. 15.) határozata 
a Kőbányai Egyesített Bölcsődék alapító okirata módosításáról 

és egységes szerkezetbe foglalásáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületc az l. 
mellékletben foglalt tartalommal módosítja a Kőbányai Egyesített Bölcsődék (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 201 6. december 16-án lép hatály ba. 
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l. melléklet a .. .12016. (XII. 15.) 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. június 30. napján kiadott 
K/16282/17 /2016/IV. alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 8/ A. §-a alapján - a Kőbányai Egyesített Bölcsődék alapító okirata 
rnódosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló ... /2016. (XII. 15.) KÖKT 
határozatra figyelemrnel - a következők szerint rnódosítorn: 

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 l h l . . te ep1 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 Gyöngyike Bölcsőde 1101 Budapest, SaJgótarjáni út 47. 
'---~·--·-

5 Kőbányai Manóvár Bölcsőde 1103 Budapest, Vaspály? utc~=._lQ_:_ ____ 

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

7 Kőbányai Szivárvány_ Bölcsőde 1106 Budapest, Maglódi út 29. 

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

Kelt: Budapest, 2016. december ll ll 

P.H. 

Kovács Róbert 
polgármester 
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2. melléklet a .. .12016. (XII 15.) 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 

2.1.1. megnevezése: Kőbányai Egyesített Bölcsődék 

1.2. A költségvetési szerv 

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

213 l h l . te ep1 e1ye1: 
- _, __ -

telephely megnevezése teleQhely címe 
---

1 Kőbányai Fecskefészek Bölcsőde 1106 Budapest, GéJ2madár utca 15 

2 Kőbányai Napsugár Bölcsőde 1104 Buda12est, Mádi utca 127. 

3 Kőbányai Apraja Falva Bölcsőde 1108 Buda12est, Újhegyi sétány 5-7 

4 Kőbányai Gyöngyike Bölcsőde 1101 Budapest, SaJgótarjáni út 47. 

5 Kőbányai Manóvár Bölcsőde 1103 Budapest, Vaspálya utca 8-1 

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

7 Kőbányai Szivárvány Bölcsőde 1106 Budapest, MagJódi út 29. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

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

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 Ak l ' f" 'k .. ö tsegvetesr szerv ·oteve enysegene k 'll h' k' 'b a am aztartasi sza agazatr ]' esoro asa: 

szakágazat szakágazatmegnevezése 
száma 

1 889110 Bölcsődei ellátás l 

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 étkezéssei összefüggő feladatok ellátása . 

44 Ak"lt ' t' . 'k o segve ·esr szerv a apteve l k enysegene < . f k . ' . t' . ]"J' ormanyzatr un cw szenn 1 meg)e o cse: 

kormányzati 
kormányzati funkció megnevezése 

funkciószárn 
---~--------- --- -~-~-

1 013360 
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 
sza Igáitatások -----------------·------

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_?zak~J.. fe!§_cj_él_!_a_L ___ 

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 me n ti fel. Az 
egyéb munkáltatói jogkört Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat polgármcstere 
gyakorolja. 

5.2. A költsé vetési szervnél alkalmazásban álló szemé! 

l 
j 

2 

3 

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. december" 

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. december .... napján kelt, napjától 
alkalmazandó K/16282/ ..... /2016/IV okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása 
szerinti tartalmának 

Kelt: 

P.H. 

Magyar Államkincstár 
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