
Kivonat 3/1. számú melléklet

A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék
Alapító Okiratának

módosító okirata

Az  államháztartási  szakfeladatok  rendjéről  szóló  8/2010.  (IX.10.)  NGM  tájékoztatóban 
foglaltak,  valamint  a   gyermekek védelméről  és  a  gyámügyi  igazgatásról  szóló 1997.  évi 
XXXI. törvény 104.§-a alapján a 2009. június 17-től hatályos egységes szerkezetben foglalt 
alapító okirat az alábbiak szerint módosul.

Az alapító okirat bevezetése az alábbiak szerint módosul:

Budapest  Főváros  VIII.  kerület  Józsefvárosi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a 
rendelkezésre álló dokumentumok alapján az  1994.  évben alapított  Józsefvárosi Egyesített 
Bölcsődék intézmény számára 277/2009. (VI.17.) számú határozatával kiadott alapító okiratát 
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés g) pontja, az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény,  az államháztartás működési rendjéről 
szóló  292/2009.  (XII.  19.)  kormányrendelet,  a  gyermekek  védelméről  és  a  gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104.§-ának, a személyes gondoskodást nyújtó  
gyermekjóléti,  gyermekvédelmi  intézmények,  valamint  személyek szakmai  feladatairól  és  
működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 35.§ és 40.§-ának megfelelően 
az alábbi módosító alapító okiratot adja ki.

Az Alapító Okirat 1. pontjának - „Telephelyei” részében a férőhelyek száma az alábbiak 
szerint módosul:

1082 Budapest, Nagytemplom u. 1-3. 96 férőhely 
1087 Budapest, Százados út 1. (Kerepesi út 33.) 48 férőhely
1085 Budapest, Horánszky u. 21. 72 férőhely
1082 Budapest, Baross u. 117. 72 férőhely 
1082 Budapest, Baross u. 103/a. 72 férőhely
1087 Budapest, Kerepesi 29/a. (konyha)

Az Alapító Okirat 1. pontjából törlésre kerül az
- „Alaptevékenysége 2009. december 31. napjáig” cím és az alábbi szövegrész:
„Szakágazat 
SZJ száma: 889110 szakágazat megnevezése: Bölcsődei ellátás
Szakfeladat
SZJ száma: 85321-1 szakfeladat megnevezése: bölcsődei ellátás

A három év alatti  gyermekek napközbeni ellátása, testi 
szellemi  fejlődését  elősegítő  nevelése,  valamint  a 
fogyatékos gyermekek korai habilitációs és rehabilitációs 
célú gondozása, nevelése.

Alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítő és kiegészítő szolgáltató     tevékenység  
Szakágazat 
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SZJ száma: 889130 szakágazat megnevezése: Gyermekek egyéb napközbeni 
ellátása

Szakfeladat
SZJ száma: 85322-2 Alapellátást kiegészítő nappali felügyelet szolgáltatás: 

játszócsoport,
időszakos gyermekfelügyelet,
otthoni gyermekgondozás

Szakfeladat
SZJ száma: 85328-8 szakfeladat megnevezése: egyéb szociális és 

gyermekjóléti szolgáltatás 
Alternatív napközbeni ellátásként játszóház biztosítása

Szakfeladat
SZJ száma: 75195-4 szakfeladat megnevezése:Szociális , gyermekvédelmi, 

gyermekjóléti intézményekben végzett kiegészítő 
tevékenységek

szakfeladat megnevezése:átmeneti elhelyezést biztosító ellátások  / étkeztetés /

szakfeladat megnevezése: egyéb szociális ellátás szállásnyújtással  / étkeztetés /

szakfeladat megnevezése: iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás

szakágazat megnevezése: intézményi közétkeztetés

szakágazat megnevezése: Egyéb korlátozottan igénybe vehető vendéglátás

szakfeladat megnevezése: munkahelyi vendéglátás”

Az Alapító Okirat 1. pontjának „Alaptevékenysége 2010. január 01. napjától:”
cím törlésre kerül. 

Az Alapító Okirat 1. pontjának alábbi szövegrésze törlésre kerül:
„889 egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
szakágazat szakágazat megnevezése: gyermekek
TEÁOR’ 08: 8891 napközbeni ellátása”

Az Alapító Okirat 1. pontjának alábbi szövegrészében a férőhelyek száma az alábbiak 
szerint módosul:
– bölcsőde            1082 Bp., Nagytemplom u. 1-3.     férőhelyszám: 96 fő  
– bölcsőde            1087 Bp., Százados út 1.          férőhelyszám: 48 fő  
– bölcsőde            1085 Bp., Horánszky u. 21.          férőhelyszám: 72 fő  
– bölcsőde            1082 Bp., Baross u. 117.          férőhelyszám: 72 fő  
– bölcsőde            1082 Bp., Baross u. 103/a.          férőhelyszám: 72 fő 

Az Alapító Okirat 2. pontjából a „2. Kiegészítő tevékenysége 2010. január 01. napjától:” 
cím és a 2. pont alábbi szövegrészei törlésre kerülnek:

889 egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
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szakágazat szakágazat megnevezése: gyermekek
TEÁOR’ 08: 8891 napközbeni ellátása

Szakfeladat  szakfeladat megnevezése: 
SZJ száma: 889108 gyermekek egyéb napközbeni ellátása

játszócsoport,
otthoni gyermekgondozás

Szakfeladat  szakfeladat megnevezése: 
SZJ száma: 889109 gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb      
                                                           szolgáltatások

időszakos gyermekfelügyelet,
játszóház , játékkölcsönzés

szakágazat szakágazat megnevezése: oktatást kiegészítő
TEÁOR’ 08: 8560 tevékenység

Szakfeladatcsoport szakfeladatcsoport megnevezése: egyéb oktatást
SZJ száma: 85609 kiegészítő tevékenység

Szakfeladat  szakfeladat megnevezése: egyéb oktatást kiegészítő 
SZJ száma: 856099 tevékenység

Kisegítő tevékenysége 2010. január 01. napjától:
Kisegítő tevékenysége:

szakágazat szakágazat megnevezése: 
TEÁOR’ 08: 5629 egyéb vendéglátás

Szakfeladatcsoport szakfeladatcsoport megnevezése: 
SZJ száma: 56291 oktatásban, üdültetésben részt vevők, sportolók, 

dolgozók elkülönült étkeztetése

Szakfeladatcsoport szakfeladatcsoport megnevezése:  
SZJ száma: 56292 egyéb vendéglátás

Szakfeladat  szakfeladat megnevezése: 
SZJ száma: 562920 egyéb vendéglátás”

Az Alapító Okirat 2. pontja az alábbi címre és szövegrészre módosul:

2. Alaptevékenysége:

Szakfeladat  szakfeladat megnevezése: 
SZJ száma: 889108 gyermekek egyéb napközbeni ellátása

játszócsoport,
otthoni gyermekgondozás

Szakfeladat  szakfeladat megnevezése: 
SZJ száma: 889109 gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb 
                                                           szolgáltatások
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időszakos gyermekfelügyelet,
játszóház , játékkölcsönzés

Szakfeladat egyéb szociális és gyermekjóléti szolg.: játszóház,
SZJ száma: 85328-8 Biztos kezdet gyerekház

Szakfeladat  szakfeladat megnevezése: 
SZJ száma: 562917 munkahelyi étkeztetés

Szakfeladat                                       szakfeladat megnevezése: 
SZJ száma: 879018                          gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása

Szakfeladat                                       szakfeladat megnevezése: 
SZJ száma: 873012                           időskorúak átmeneti ellátása

Az alábbi cím és szöveg helyébe
„Besorolása feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint: 
önállóan működő költségvetési szerv”

az alábbi cím és szöveg lép:
Besorolása gazdálkodási jogkör alapján: 
önállóan működő költségvetési szerv

Záradék

A 277/2009.  (VI.  17.)  számú  határozattal  elfogadott  egységes  szerkezetbe  foglalt  alapító 
okirat  módosító  okiratát  a  Budapest  Főváros  VIII.  kerület  Józsefvárosi  Önkormányzat 
Képviselő-testülete a 79/2011. (II. 17.) számú határozattal fogadta el.
Jelen módosító okirat 2011. március 1-től hatályos.

Budapest, 2011. február …….

Dr. Mészár Erika Dr. Kocsis Máté
           a jegyzőt helyettesítő aljegyző    polgármester
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