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Budapest Józsefváľosi onko rmányzat

Képviselő-testülete számár a

Tisztelt Képviselő.testiilet!

A Magyaľ Allamkincstźr lgazgatósága a 20|3. február 15. napján ke|t végzésében az on-
kotmźlnyzatot hiránypótlásra sző|ította fel a Jőzsefvfuosi Egyesített Bölcsődék alapító okira-
tőiŕ'an foglaltak kiegészítése miatt (a szakágazat megjelölése hianyzott).

Az előteqesztés mellékletét képezi a Magyar Áilamkincstaľ hiĺánypótlási felhívásában
foglaltak a|apjźn előkészített módosító okirat (l. szźmű melléktet) és a módosítasokkal
egységes szeľkezetbe foglalt tlj a|apítő okirat Q. száműmelléklet).

A képviselő-testiilet hatráskĺire a Magyarorszźry helyi önkormányzaturő| sző|ő 2011. évi
CL)ooilX. törvény 42. s 7. pontjában foglaltakon alapul.

Kéľemaza|ábbihatźrozati javaslatelfogadását.

ÉR }(tZäTT

J

Előteľjesztő: Sántha Péterné alpolgármester
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Táľgy: Javaslat a Józsefuarosi Egyesített Bölcsődék Alapító okiľatiĺnak elfogadására

A napirendet ayiUzźtrt ülésen kell targyalni, a dĺjntés elfogadásahoz egyszeľiĺfuqlggg(qľt
szav azaItobb s é g szüks é ge s.
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Váľosgazdálkodásĺ és PénzÍigyi Bizottság vé|en{nyezl X
HumánszolgáItatási Bizottság véIeményezi x
Hatátt ozati i av as|at a bizottság szémétr a:

A VĺárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság és a Humánszo|gáitatási Bizottság javasolja a Képvise-
lő-testiiletnek az e|(ĺterjesztés megtár gy aláĺs áĺt.

A Képviselő-testtilet úgy dĺĺnt, hogy

Határozatĺ javaslat

20ĺJ FEBfi 26. 
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1) a Jőzsefvźlĺosi Egyesített Bölcsőđék a|apítő okiĺatot módosító okiratát, valamint a

módosításokkal egységes szeľkezetbe foglalt új alapító okiľatát az előteľjesztés |-2.
sz. mellékletében foglďtak szerinti taľtalommal elfogađja 2013. maĺcius 15-i hatály-
lyal,

2) felhata\mazza a polgármestert a hattrozat 1. pontjában meghatfuozott dokumenfu-
moka|źÉrására.

Felelős: Polgármesteľ
F{atláľidő: 2013. marcius 15.

Budapest, 2013. februaľ 20.

Törvényességi ellenőľzés:
Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásábĺíI :

s.'{-qJÔ-)
Sántha Péterné
alpolgáľmester
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1. sz. melléklet

A JozsEFvÁnosr EGYESÍTETT BoLcsounr
ALAPÍTó oKIRATÁNAK ľĺooosÍľó oxrnĺ.ľl.

Az a|apítő okĺrat 4. pontja- ,,Á.laptevékenysége . Alaptevékenységének á|Lanháztaľtási
szakágazati szátma és megnevezése :
8891 Gyermekek napkĺizberu e||átása _ sziivegľész helyébe az
alábbi sztiveg lép:

Al apt ev é ke ny s é g é ne k ál l amh ázt ar t á s i s z aká g az ati s z ám a é s me gnev e z é s e :

889] I0 Bolcsődei ellátás

Zfuadék

A Józsefulírosi Egyesített Bĺjlcsődék aIapítő okiratát módosító okiratát Budapest Főváros
VIII. kerület Józsefuaľosi onkormányzat Képviselő-testiilete ..12013.(nI.06.) számú
hatétr o zatáv a| 20 I 3 . márc ius I 5 . hatá||y al hagyta j óvá.

Budapest, 20|3' február ....

Riman Edina
jegyző

Dr. Kocsis Máté
polgĺĺľmester



2. szźlmímelléklet

ĺozsn,ľvÁRosl EGYESÍTETT BoLCSoDÉK
łr,,łľÍľó OKIRATA

(egységes szerkezet)

A Budapest Fővaĺos VIII. keľĹilet Józsefuarosi onkormźnyzat Képviselő-testiilete aMagya-
rorszźlg helyi önkotmtnyzatairil szóló 2011'. évi CLXXXIX. törvény 42. E 7. poĺrt1źlbarl, az
áIlamháztaÍtásľól szóló töľvény végrehajtásźnő| sző|ő 36812011. Qil.31.) Korm. rendelet, a
szakfelađatrendľől és az źlLlanhaztartási szakźryazati rendről sző|ő 5612011. 6II.31.) NGM
rendelet, a gyeľmekek védelméről és a gyrímiigyí igazgatásról szóló 1997 . évi )o(XI. tör-
vény l04.$-a, a személyes gondoskodást nyujtó gyeľmekjóléti, gyermekvédelmi iĺtézmé-
nyek, valamint személyek szakmai feladatairól és működésĺĺk feltételeiľől szóló |5lI998.
(IV. 30.) NM rendelet 35. $ és 40. $-a, valamint a személyes gondoskodást nyujtó szociális
intézmények szakmai feladataiľól és mfüödéstik feltételeiľől szóló |12000. (I.7.) SzCsM
rendelet 5. $ (1) bekezdés b) pontja a|apjánaza|ábbi okiratot adja ki.

1. A költségvetési szerv

Neve: I őzsefuźrosi Egyesített Bĺilcsődék

Rĺividített név: JEB

Székhelye: 1083 Budapest, Szigetváľi utca 1.

Telephelyei:

1082 Budapest, Nagýemplom u. 1-3.

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

1 085 Buđapest, Hoľánszky u. 2|.

1082 Budapest, Baľoss u. ||7.

1082 Budapest, Baross u.I03la.

lb8ł nudapest, Tolnai Lajos u. 19.

I 087 Budapest, Kerepe si f9 I a. (konyha)

2. A Kiĺltségvetési szeľv |étrehozńsá'ľól ľendelkező dłintés:

96 ferőhely

48 feľőhely

72 féróhely

72 férőhe|y

72f&őhely

60 férőhely

AJőzsefvatosi onkoľmźnyzatKépviselő-testĹilete 392l|994. (X. t 1.) szźműhatźlrozata.
Azalapítás éve:1994.

3. A Ktiltségvetési szeľv által e|látott, j ogszabályban meghatáľo zott kőzfe|adataz

Magyarországhe|yiönkoľmányzatatrő|sző|ő2011. évi CL)oo(D(. törvény 23. $ (5) bekez-
dés 11. pontja, (6) bekezdése és a gyermekek védelméről és a gyĺĺmiigyt igazgatásről szóló
|997. évi )C(XI. törvény (Gyvt) 94. $ (3) bekezdés d) pontja a|apjm személyes gondosko-
dĺíst nyujtó gyeľmekjóléti a|ape||źúasként kotelező önkormányzati feladatot|át e|, továbbá a
Gyvt. 42. $ (3) bekezdésében meghatĺározott szo|gáltatásokat önként vá||alt felađatkéntbiz-
tosítja.



4. A ktiltségvetési szerv alaptevékenysége:

Alaptevékenységéneká|Ian,háztartásiszakágazatiszźtmaésmegnevezése:
8891 1 0

Szakfeladat szźtma
889101

- bölcsőde
_ bölcsőde
_ bĺilcsőde
_ bölcsőde
_ bölcsőde
_ bĺjlcsőde

889108

8891 09

Bolcsődei ellátás

Szakfeladat megnevezése
bölcsődei ellátás

1082 Bp., Nagytemplom u. 1-3. ferőhelyszám:96 fő
1087 Bp., Szrĺzados úĹ 1. férőhelyszám: 48 fő
1085 Bp., Horánszky u. 21' férőhelyszám:72 fő
1082 Bp., Baľoss u. |I7. férőhelyszám:72 fő
1082 Bp., Baľoss u. 103/a. f&ohelyszám:72fő
1084 Bp., Tolnai Lajos u. 19. férőhelyszám: 60 fő

gyeľmekek egyéb napközbeni ellátása, játszócsopoľt,
otthoni gyeľmekgondozás

gyermekek napkĺizbeni ellátásához kapcsolódó egyéb
szo|gźitatźsok,időszakosgyermekfeliigyelet, játszőház,
játékkölcsönzés

a hátrányos he|yzetll gyermekek, fiatalok és családok
életminőségét javító pľogľamok, Biztos Kezdet gyerek-
hźz, játszőház

munkahelyi étkeztetés
alkalmazottakétkeztetése

i dő skoruak átmeneti el|átźsa',

8901 14

s62917

873012

5. A Kiiltségvetési szelT illetékessége' mĺĺktidési ktiľe:

Budapest Fővaros VIII. kerület Jőzsefvátosi onkormźnyzatkozigazgatási teľiiletén mfüödő
kĺiltségvetési szeľv.

1. A Kiiltségvetésĺ szerv alapítói jogokkal felruházott irányítő szeľvének megnevezé.
se, székhelye:

Budapest Fővĺĺros VIII. keľiiletJőzsefvétosi onkormźnyzatKépviselő.testülete
1082 Budapest, Baross u.63-67.

2. A KiĺItségvetési szeľv gazdálkodási besorolása:

A köItsé gveté si szerv b es oro lása gazdá|ko dási j o gköre alapj án:
- tjnállóan mfütiđő költségvetési szerv
- önálló |étszámésbérgazdálkodó, teljes intézményi mfüödési és szakmai tevékeny-

ségét ktĺltségvetési keretén belül látja el,
- a költségvetési szerv vezetóje gyakorolja a költségvetése felett a k<ĺtelezettségválla-

lási és uta|vźnyozási jogkĺirt'
Az źllamhźľ;taľtásrő| szó|ő 2011. évi CXCV. t<irvény, az á||anháztaľtásról szóló töľvény
végrehajtásaľól szóló 368|2011. CXII. 31.) koľmányrendelet a|apjarl az tányítő szerv az źtIta-

la meghatiáĺozott körben az öná|Iőan mfüĺjdő kĺiltségvetési szerv pénzĺj;gyi, gazdasági fela-
datainak el|átasaĺaaJőzsefvźtosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti Központot jelölte ki. (szék-
hely: 1081 Budapest, Népszínhaz u.2I., Gazdasáryi szervezet telephely: 1089 Budapest, Kő-
ris u.35.)



Y áI|alko zás i tevékeny s é ge : ninc s

8. A kiiltségvetési szeľv vezetőjénekmegbízźtsi ľendje:

A költségvetési szerv vezetőjéta Budapest Főváľos VIII. kerĹitet Józsefuarosi onkoľmĺányzat
Képviselő-testiilete nevezi ki, menti fel vagy megbízźsát visszavonja a kozaLka|mazoĺIak
jogállásĺíról szóló |992. éví X)CilII. törvény, valamint a közalkalmazotíak jogá||asárő| sző-
|ő 1997. évi )L\CKIII. törvónynok a szooiális, valamint a gyormokjóléti és gyormokvédelmi
ágazatban történő végľehajtásnőI szőLő 25712000. CXII.26.) Korm' rendelet szerint, az egyéb
munkáltatói jogokat a Képviselő-testiilet, az egyéb munkáltatói jogokat a Magyarorczág
helyi önkormźtnyzatairól szóló 20II. évi CLXXXIX. törvény 67. $ g) pontja alapján a Pol.
gármester gyakoľolja'

9. A ktiltségvetési szeru foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony-
ok megieliilése:

- kozalkalmazottijogviszony, melyre 1992. évi XXXIII. törvény, valamint aköza|-
kalmazottak jogal|ásańl szóló 1992, éví ĐoilIl. törvénynek a szociális, valamint a
gyeľmekjóléti és gyermekvédelmi źęazatbarl történő végľehajtásárő|' szőIő 25712000.
(XIL26.) Korm. rendelet szerint.

- munkaviszony, melyľe a munka ttirvénykönyvérő| szőIő 2012. évi I. ttirvény rendel-
kezéseit,

- megbízási jogviszony, melyre a Polgári törvénykĺĺnyvről szóló 1959. évi IV. tĺiľvény
rendel kezé s ęit kell a|kalmazru.

1 0. A ktilts égvetési szeru feladatellátás át szolgáló iinko ľm ány zzti va gyo n :

A költségvetési szerv hasznźiatába adott ingatlanvagyon az önkoľmĺínyzati totzsvagyon ré-
sze, korlátozottan forgalomképes, ań. nem jogosult elidegeníteni, illetve harmadik személy-
nek azon a tulajdonosi joggyakor|ő e|ozetes jóváhagyása nélkül bĺíľmilyen jellegű jogot át-
engedni.

A költségvetési szerv vagyona felętti rendelkezésrő| az önkormányzat vagyonrendelete és az
egyéb vonatkozó j ogszabźiyok ľendelkeznek.

A költségvetési szerv rendelkezésére bocsátott vagyontźrgyat afelađatai ellźtásához sztiksé-
ges méľtékben, tevékenységi körén beltil egyéb módon hasznosíthatja. Tevékenységi kĺirén
kíviil eső hasznosításhoz az alapítő hozzájanilźlsa szfüséges. Immateriális vagyon, tĺáľgyi
eszköztik: a költségvetési szerv vagyoĺrleltĺĺrában felsorolt, és a szervezet mfüödését szo|gá.
ló ingó vagyontĺíľgyak.

vagyontaľgyak (ingatlanok)

- a Budapest VIII. kerület ingatlan nyilvantaľtásában 35699 tusz. alatt felvett 1802 m2
alapterĹiletíĺ, |082 Buđapest, Nagytemplom u. |-3. szźlm a|att ta|źlható Bölcsőde telephely-
ként haszn á|t 9 6 féľőhellyel.

- a Budapest VIII. keriilet ingatlaĺr nyilvántaľtásában 366II btsz. a|attfelvett I13ó rlł a|ap-
teľülettí, 1085 Budapest, Hoľánsfľly u,21, szźtm aIattta|á|ható Bölcsőde telephelyként hasz-
náIt72 feľőhellyel.



- a Budapest VIII. kertilet ingatlan nyilvántaľtásában 35499lN3 és NZhľsz. alatt felvett
147+184 m2 alaptertiletíĺ, 1083 Budapest, Szigetviíľi utca 1 , szźlm a|aÍtta\á|hatő iroda szék-
helyként haszĺźllt.

- a Budapest VIII. kerĹilet ingatlan nyilvantartásában 38371ll4lNf hrsz. alatt felvett 3O7 mf
alapteľülehĺ, 1087 Budapest, Száľ:ados út 1., 1087 Budapest, Kerepesi út 33. szám alattta-
Iá|hatő Bölcsőde telephelyként használt 48 féľőhellyel.

- a Budapest VIII. kerĹilet ingatlan nyilvantaľtásában 34932 Lltsz. alatt felvett 704,f9 m2 +
477,8 m2 udvaľ alapteriiletiĺ, 1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 19. száma|att található Böl-
csőđe telephelyként használt 60 féľőhellyel.

. a Budapest VIII. keriilet ingatlan nyilvantaľtźsźban35728l25NEl36,3572811'0 |lľsz. a|att
felvett 4I8 m2 + 1081 m2 a|apteĺiletű, 1 082 Budapest, Baross u. 1 1 9. szźlm alatĹ ta|źihatő
BölcsődetelephelykénthasznáIt7}f érőhe|Lyel.

- a Budapest VIII. kertilet ingatlan nyilvántaľtásábaĺ35728l26lN2I9,35728131 hľsz. alatt

felvett 655 m2 + 1087 m2 a\apterületri, 1082 Budapest, Baross u. 103/a. számaIatttalá|ha-
tó B ö l c s ő de telephelyké nt haszná|t 7 2 fér óhel|y eL.

- a Budapest VIII. kerĹilet ingatlan nyilvántaľtásában 3883716hĺsz. alatt felvett 136 m2 +

|97 m2 + 2763 m2 udvaľ alapteľĹiletű, 1087 Budapest, Kerepesi ut29la szźtm a|atĹtaláIhatő

helyiségcsoport egy része konyha telephelyként használt.

11. A kiiltségvetési szeľv képviselete

A költségvetési szerv vezetője, valamint az á|talamegbizott dolgozó.

Zárad'ék

A Józsefurárosi Egyesített Bĺjlcsődék alapítő okiratát Budapest Fővaľos VIII. kertilet József-
vaľosi Önkormanyzat Képviselő-testiilete ......120|3. (III.06.) szálm,ő hatźtrozatáva| 2013,

marcius | 5 . hatáIly aJ hagýa jőv á.

Budapest, 20t3. március....

Rimĺĺn Edina
jegyzől

Dr. Kocsis Máté
polgármester




