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Képvĺselő.testület e számára

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyar Allamkincstźlĺ lgazgatósága a20I3. februar 15. napján ke|t végzésében az on-
kormányzatot hianypótlásra sző|ította fel a Józsefuĺíľosi Egyesített Bĺjlcsődék a|apítő okira-
tábarĺ foglaltak kiegészítése miatt (a szakágazat megjel<ilése hiányzott).

Az e|őterjesztés mellékletét képezi a Magyat Áilamkincstár hianypótlási felhivásában
foglaltak alapján előkészített módosító okirat (1. számú melléklet) és a módosításokkal
egységes szęľkezetbe foglalt tĺj a|apítő okirat (2. számt melléklet).

A képviselő-testület hatásköľe a Magyarország he|yi önkormányzatairő| szőIő 2011. évi
CLXXXX. törvény 42. s 7. pontjában foglaltakon alapul.

Kérem az alźtbbi hatfu o zati i avas l at e l fo sadás át.
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Előteľjesztő : Sántha Péterné alpolgármesteľ

A képviselő-testtileti iilés időpontj a: 2013. mĺíľcius 06. .....s2. napr-
rend

Tárgy: Javaslat a Jőzsefvźrosi Egyesített Bölcsődék Alapító okiľatának elfogadására

A napirendet nyí|tlzźrt ülésen kell tárgyalni, a dtintés elfogadásahoz egyszerű/4qĘ2gfu!!
szav azattobb sé g szüksé g e s.

ElorÉszÍľo SZERvEZETI EGYSÉG:
HuIrĺÁNrłpCSoLATI Inooe. --\
KÉszÍrprrg : PoroRNYI VIKTóRIA

PÉNzÜcyl FEDEZETET lcÉNyBI./NtMlcliNyeĺ,, ĺcłzoLÁs: q Í ^, ł-=.-|
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BprpRĺpszrÉsnp ALKALMAS :
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Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság vé|en{nyezi X
Humánszo|gáltatási Bizottság véleményezi X
Hatźlr ozatĺ j av aslat a bizottság számár a:

A Vráľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság és a Humánszo|gźł|tatźsi Bizottság javasolja a Képvise-
lő-testületnek az e|őterjesztés megtár gy a|ásźt.

A Képviselő.testület úgy dönt, hogy

Határozati javaslat
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1) a Jőzsęfvárosi Egyesített Bölcsődék alapító okiľatot módosító okiľatát, valamint a

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt űj alapítő okiratát az előterjesńés I-2.
sz. mellékletébęn foglaltak szeľinti tartalommal elfogadja 2013. március I5-ihatá|y-
lyal,

2) felhatalmazza a po|gźĺtmesteľt ahaÍźrozat 1. pontjában meghatározott dokumenfu-
mokaláíttsáta,

Felelős: Polgármesteľ
Hatźtridó: 2013. március 15.

Budapest, 2013. februźlr 20.

Törvényességi ellenőrzés :

Rĺmán Edina
jegyző

S.'{-qJd--)
Sántha Pétemé
alpo1gáľmester
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1. sz. melléklet

A JoZsEFvÁRoSI EGYESÍTETT BolcsouÉr
ALAPÍTo OKIRATÁNAK MóDosÍľó oKIRATA

Az alapítő okirat 4. pontja- ,,Alaptevékenysége - Alaptevékenységének áLlaĺr'hźúartási
szakágazati szźlma é s me gnev ezése :

8891 Gyermekek napkdzbeni ę||źtása_ sztivegľészhe|yébe az
atábbi sziiveg lép:

Alaptevékenységének óllamháztartási szakógazati száma és megnevezés e :

889110 Bolcsődei ellátós

Zńradék

A Józsefuĺáľosi Egyesített Btjlcsődék alapító okiľatát módosító okiratát Budapest Fővaľos
VIII. keľĹilet Józsefuaľosi onkoľmányzat Képviselő-testtilete ...l20I3.(nI.06.) számú
hatźrozatáva|2013.március15.hatźiIya|hagýa jővá.

Budapest, 2013. februáľ ....

Riman Edina
jegyző

Dr. Kocsis Máté
polgármester



f. számimelléklet

ĺózsBľvÁnosr EGYESÍTETT BoLCSoDEK
ALAPÍTó OKIRATA

(egységes szerkezet)

A Budapest Főváros VIII. kerület Jozsefvárosi onkormáĺyzat Képviselő-testülete aMagya-
rország helyi önkormźnyzatairól szóló 20l l. évi CLXXXIX. töľvény 42. š 7. poĺt1étban, az
áIIaÍnháZtaÍtásról szóló töľvény végrehajtásárőI szőIő 36812011. (XII'31.) Korm. rendelet, a
szakfeladatrendľől és az áIlarnháńartási szakágazati rendről sző|ő 5612011. (xII.3l.) NGM
rendelet, a gyermekek védelméről és a gyźlmijgyí ígazgatásról szóló 1997 . évi XXXI. tör-
vény 104.$-a' a személyes gondoskodást nýjtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmé-
nyek, valamint személyek szakmai feladatairól és mfüödéstik feltételeiről szőIő I5lI998.
(IV. 30') NM rendelet 35. $ és 40. $-a, valamint a személyes gondoskodást nffitó szociális
intézméĺyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiľől szóló 112000. (I.7.) SzCsM
rendelet 5. $ (1) bekezdés b) pontja alapján az a|ábbi okiratot adja ki.

1. A kłiltségvetési szetv

Neve: Józsefuaľosi Egyesített Bĺjlcsodék

Rĺjvidített név: JEB

Székhelye: 1083 Budapest, Szigetváľi utca 1.

Telephelyei:

1082 Budapest, Nagýemplom u. 1-3.

1087 Budapest,Szźnados út 1. (Keľepesi út 33.)

1085 Budapest, Hoľánszky u.2I.

1082 Budapest, Baľoss u.I17.

1082 Budapest, Baross u.I03la.

1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 19.

1 087 Budapest, Kerepesi 29 I a. (konyha)

2. A Kiiltségvetési szeľv létľehozásáľĺĺl ľende|kező dtintés:

96 féľőhely

48 féľőhely

72 férőheIy

72 férőhe|y

72 férŕĺhely

60 férőhely

AJózsefuarosionkormányzatKépviselő-testülete 39211994. (X. 11.) szttműhatfuozata.
Az a|apítás évę: 1994.

3. A Kiilts égvetési szerv á|tĺ| ellrátott, j o gszab ályb an megh atáro zott közfe|ad ata :

Magyarországhe|yi ĺinkormanyzataírő| sző|ő 2011' évi CLXXxx' ttirvény 23. $ (5) bekez-
dés 11. pontja, (6) bekezdése és a gyermekek védelméről és a gyźmngyi igazgatásról szóló
1997. évi XXX. törvény (Gyvt) 94. $ (3) bekezdés d) pontja a|apján személyes gondosko-
dást nýjtó gyeľmekjóléti alape||atásként kötelęző onkormányzati fe|adatot lát el, továbbá a
GyVt. 42. $ (3) bekezdésében meghatározott szo|gá|tatásokat önként váIIaIt feladatként biz-
tosítja.



4. A ktiltségvetési szeľv alaptevékenysége:

Alaptevékenységéneká||amhánartásiszakágazatíszámaésmegnevezése:
8891 10

Szakfeladat szárna
889101

_ bĺilcsőde
_ bĺilcsőde
_ bölcsőcle
_ bölcsőde
_ bölcsőde
_ bölcsőde

889108

889 1 09

Bcjlcsődei ellátás

S zakfeladat megnevezése
btilcsődei ellátás

1082 Bp., Nagýemplom u. 1-3. ferőhe|yszám:96 fő
1087 Bp., Százaďos ilt 1'. férőhe|yszám: 48 fő
1085 Bp., Horánszky tl.2I. férőhelyszám:7f fo
1082 Bp., Baľoss u' II7. féľőhelyszám:72 fo
1082 Bp., Baross u. 103ia. ferőhelyszám:72 fő
1084 Bp., Tolnai Lajos u. 19. férőhe|yszám: 60 fő

gyeľmekek egyéb napközbeni ellátása, játszócsoport,
otthoni gyermekgo ĺđozás

gyermekek napkcizbeni ellátásához kapcsolódó egyéb
szolgá|tatások,időszakosgyermekfeltigyelet, jźńszőház,
játékktilcsĺinzés

a hátľányos he|yzetíi gyermekek, fiatalok és családok
életminőségét javítő pľogramok, Biztos Kezďet gyerek-
ház, játszőház

munkahelyi étkeztetés
a|kalmazotíak étkezteté se

időskoruak átmeneti e|lźúása,,

8901 r4

562917

873012

5. A Kiiltségvetési szeľv illetékessége' műktidési köre:

Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuaľosi onkormányzatkozigazgatási területén mfüödő
költségvetési szerv.

1. A Ktiltségvetésĺ szeľv alapítĺói jogokkal felľuházott irányítő szervének megnevezé-
se, székhelye:

Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuárosi onkoľmányzatKépviselő-testülete
1082 Budapest, Baľoss l.63-67.

2. A Ktiltségvetésĺ szeľv gazdálkodási besoľolása:

A költségvetési szerv besorolása gazdáIkoďási jogköre a|apján..
- önállóan mfüödő költségvetési szerv
- önálló Iétszám ésbérgazdálkodó, teljes intézményi működési és szakmai tevékeny-

ségét költségvetési keretén belül látja el,
- a költségvetési szęrv vezętője gyakoľolja a költségvetése felett a kötelezettségvźi|a-

lási és uta|vźnyozási jogkĺiľt.
Az á|Ian.háztartásrőI szőIő f01,1. évi CXCV. tcirvény, az źilamháztartástőI szóló törvény
végrehajtás árő| sző|ő 36812011. (Xil. 3 1 .) koľmányľendelet a|apjtn az fuźlnyitő szerv az á|ta-
la meghatarozott körbęn az öná|Iőan múkodő költségvetési szerv pénzigyi, gazdasági fe|a-
datainak e||átására a Iőzsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Kĺizpontot jelölte ki. (szék-
hely: 1081 Budapest, Népszínhaz u.2|, Gazdasági szęrvezet telephely: 1089 Budapest, Kő-
ris u.35.)



Y á||a|kozźlsi tevékeny s é ge : ninc s

8. A kiiltségvetési szeľv vezetőjénekmegbÍzási ľendje:

A koltségvetési szerv vezetojéta Budapest Főváros VIII. keľiiletJőzsefvárosi onkormányzat
Képviselő-testülete nevezi ki, menti fel vagy megbízásźlt visszavonja a kozalka|mazottak
jogáIlásáről szóló 1992. évi X)oilII. tcirvény, valamint a kĺjzalkalmazottakjogállásaróI sző-
|ő |99?, évi )ĹrĹX[I. törvénynek a szociális' valamint a gyeľmekjóléti és gyeľmekvédelmi
źlgazatbantöľténő végľehajtásnő| sző|ő 25712000. (XII.26.) Koľm. ľendelet szerint, az egyéb
munkáltatói jogokat a Képviselő-testtilet, az egyéb munkáltatói jogokat a Magyarország
helyi onkormányzataiľól szóló 20II, évi CL)O(XIX. tcjrvény 67. $ g) pontja a|apjźn a Pol-
gármester gyakorolja.

9. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozĺí foglalkoztatási jogviszony-
ok megieliilése:

_ koza|ka|mazottijogviszony, melyre 1992. évi XXXIII. törvény, valamint akozal-
kalmazottak jogállásaról szóló 1992. évi XXXIII. tĺlrvénynek a szociális, valamint a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtás árőI szőIő 257 12000.
(XII.26.) Koľm. ľendelet szeľint.

- munkaviszony, melyre a munka töľvénykönyvéről sző|ő 2012. évi I. torvény rendel-
kezéseit,

_ megbízási jogviszony, melyre a Polgáĺi töľvénykonyvľől szóló 1959. évi IV. ttiľvény
ľende lkezé s eit kell a|kalmazni.

1 0. A ktiltségvetési szeľv feladatellátását szolgáló önkoľm ányzati vagyon:

A költségvetési szerv hasznáLatába adott ingatlanvagyon az önkormányzati torzsvagyon ré-
sze, koľlátozottaĺ forgalomképes, azt nem jogosult elidegeníteni, illetve harmadik személy-
nek azoĺ a tulajdonosi joggyakor|ő elozetes jóvahagyása nélkül bármilyen jellegű jogot át-

engedni.

A koltségvetési szerv vagyona feletti rendelkezésrő| az önkormányzatvagyoltĺendelete és az
e gyéb vonatkozó j o gszab áIyok ľenđelkeznek.

A költségvetési szerv rendelkezésére bocsátott vagyontfugyat a feladatai e||átásához szüksé-
ges méľtékben, tevékenységi kcirén belül egyéb módon hasznosÍthatja. Tevékenységi körén
kívül eső hasznosításhoz az a|apitő hozzájźtru|ása szfüséges. Immateriális vagyon, targyi
eszkĺjzĺjk: a kĺiltségvetési szerv vagyonleltaľában felsorolt, és a szervezet múködését szo|gá-

1ó ingó vagyontárgyak.

v agy ontát gyak (in gatl anok)

- a Budapest VIII. kerület ingatlan nyilvántartásátbaĺ 35699 hĺsz. alatt felvett 1802 m2
alapteniletű, 1082 Budapest, Nagytemplom u. I-3. szám a|att talá|ható Bölcsőde telephely-
ként haszn áIt 9 6 férőhellyel.

- a Budapest VIII. keľĹilet ingatlan nyilvántaľtźsźlban 3661I llľsz. a|att felvett II33 rĺł a|ap-
teľülętű, 1085 Budapest, Hoľánszky u.2|. szám alattta|źiható Bölcsőđe telephelyként hasz-
ĺá|t72 férőhellyel.



- a Budapest VIII. keľÍilet ingatlan nyilvántaľtáséĺban 35499/N3 és N2 Łusz. alatt felvett
147+184 m2 alapterületű, 1083 Budapest, Szigetvaľi utca 1 . szám aIaÍtta|áIható iroda szék-
helyként használt.

- a Budapest VIII. kerület ingatlan nyilvántartásábaĺ3837IlI4lN}hrsz. alatt felvett 3O7 fił
alapteľületii, 1087 Budapest, Százađos út 1., 1087 Budapest, Keľepesi út 33. szźtmalattta-
|áLhatő B ö lc s ő de telephe lyké nt haszná|t 4 8 féľőhel lyel.

- a Budapest VIII. kerület ingatlan ĺyi|vántartásában 34932 hĺsz. aIatt fęlvett 704,29 m2 +

477,8 m2 udvat alapterülehi, 1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 19. szám a|att található Böl-
csőde telephelyként használt 60 ferőhellyel.

- a Budapest VIII. kerület ingatlan nyilvantartásában 35728l25NEl36, 35728l|0 hrsz. a|aĹt

felvett 418 m2 + 1081 m2 a|apterilettĺ, 1082 Budapest, Baross u' 119. sztlm alatt ta|áIhatő
B< jlcsődetelephelykénthasznáIt72f érőhellyel.

- a Budapest VIII. keľĹilet ingatlan nyilvántartásźtban 35728126lN2I9,35728131 hrsz. a|att
felvett 655 m2 + 1087 m2 a|apteraletű, 1082 Budapest, Baross u.103/a. számalattta|áIha-
tó B ölc sőde telephelyként haszn á|t 7 2 férőhellyel.

- a Budapest VIII. kerület ingatlan nyilvántaľtásában 3883716 hľsz. alatt felvett |36 m2 +
I97 m2+2763 m2 udvaralapterületű, 1087 Budapest, Kerepesi ut29laszáma|atttaláIhatő
helyisé gcsopoľt e gy része konyha telephelyként haszná|t.

11. A kiiltségvetési szeľv képviselete

A kĺiltségvetési szerv vezetője, valamint az áIta|a megbízott. dolgozó.

Záradék

A Józsefvráľosi Egyesített Bölcsődék a|apítő okiľatát Budapest Főváros VIII. keriilet József-
városi onkormanyzat Képviselő-testtilete .. ....12013. (III.06.) számi határozatáva| 20|3.
maľcius 15. hatállyal hagýa jővá.

Budapest, 20t3. március. . ..

Riman Edina
jegyző

Dr. Kocsis Máté
polgármester




