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Váľos gazd álkodás ĺ és Pénzĺĺ gyi Bizottsá g v é|emény ezi
Humánszolgáltatásĺ Bizottság véleményezi x

Hatźlr ozati j av as|at a bízoÍtság szánźr a:

A Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő.testĺiletnek az e|őterjesrtés megtárgya|ását.

Tĺsztelt Képviselő-testület!

L Előzmények
A gyermekek védelméről és a gyámugyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továb-
biakban: Gyvt.) 94. s (3) bekezdésének a) pontja éľtelmébęn az a telepiilési önkoľmiĺnyzat,
fővarosban a keľületi ĺinkoľmányzat, amelynek terĹiletén tízezemé| tĺjbb állandó lakos é1, böl-
csődét kĺiteles múködtętni.
A Budapest Jőzsefvźrosi onkormányzat (továbbiakbarĺ az onkormanyzat) a bölcsődei ellá-
tást, mint gyermekjóléti alapellźiást, saját fenntaľtású íntézményeiben a Katica Bölcsőde és
Napközi otthonos ovodában (72 férőheLy), valamint a Józsefuarosi Egyesített Bölcsődékben
(6 telephelyeĺ 420 ferőhely) (továbbiakban: JEB) biztosítja.

il. A beteľjesztés indoka
A JEB 20|2, szeptember 01. napjától ĺisszesen 6 telephelyen, 420 fo féľőhelyen fogadja a
Józsefuaľosi gyermekeket. A telephelyek elhelyezkedésük szerinti utca megjelĺjlésével kerĹil-
tek elnevezésre. Az intézmény vezetójejavaslattal élt a bölcsődék dolgozói, valamint az e||á-

tott gyermekek szülei felé a telephelyek elnevezésének megváItoztatásźra.

A telephelyek elnevezésének elfogadása Képviselő-testülęti dĺintést igényel.
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III. Tényállási adatok
A Képviselő-testület 392l|994. (X.11.) számú határozatában döntött a JEB a|apitásáről, mely
cisszesen 6 telephelyen mfücjdik. Az alapításkor a tagintézmények elhelyezkedésiik szeľinti
utcanév megjelölésével keľiiltek elnevezésre. A JEB vezetője javaslattal élt a b<llcsődék dol-
gozói és a gondozott gyeľmekek szĹilei felé a telephelyeinek néwáltoztatźsźxal kapcsolatosan.
Avezető ö'tlete pozitív fogadtatásratalá|t, dolgozók és szülők kĺizös erővel igyekeztek megfe-
lelő nevet találni az egyęs bölcsőđéknek. Az összegyĹĺlt javaslatokból demolaatikus szavazás
útjrín keľiiltek kiválasńásra a telephelyękfarftázía nevei, az a|ábbiak szeľint:

Iv. A diintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése
A fentiekben leínak alapjĺán javasolom a JEB telephelyei új elnevezésének elfogadását ahatá-
rozati j avaslat 1 . pontjáb an tész|ętęzett tartalommal.
Az e|nevezések miatt szfüséges a JEB a|apítő okiľatának, Szervezeti és Műkĺidési Szabá|yza-
tának, Szakmai Pľogramjanak, valamint a telephelyek mfüödési engedélyeinek módosítása,
mely a Képviselő-testület 2014. augusztus havi rendes tiléséľe keľÍ'il beterjesztésre, tekintettel
aľra, hogy a JEB hatósági ellenőrzésével kapcsolatosan szfüséges a JEB eĺgeđé|yezett férő-
helyszámanak feltilvizsgálata is, mely szintén fenti dokumentumok módosításával jfu és a
férőhelyľe vonatkozó javaslatot az íntéznéĺyvezeto a Képviselő-testiilet augusztusi ülésére

teweztę előkészíteni.

v. A dłintés célja, pénzůigyi hatása
A JEB elnevezései illeszkednek az intézmények tevékenységi k<!rét éńntő koľosztály vi|ágá-

hoz, emberközelibb, személyesebb, mint az eddíg haszná|t elnevezések. Mindezek alapján
javasolt ahatćrozati javaslat 1. pontjában meghatźlrozott fantźľzia nevek elfogadása.

A telephelyek elnevezéséből eľedő pénzügyi kĺiltségek (bé|yegzőcseľe) a JEB költségvetés-
ében biztosított, kiil<jn ĺinkoľmanyzati feďezętet nem igényel.

vI. Jogszabályĺkłiľnyezet
A Képviselő.testĹilet hatáskĺjre a Magyarország he|yi ĺjnkormĺányzatafuőI szőIő 2011. évi
CL)C(xx. törvény 13. $ (1) bekezdés 3. pontjában foglaltak a|apján a helyi kĺiziigyek, vala-
mint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok
különösęn az önkoľmźnyzat fulajdonában álló közintézmény elnevezése. A Gr/ľV l04. $ (1)

a) pontja értelmében: A gyeľmekjóléti és gyeľmekvédelmi szolgźĺ|tatő tevékenységet ellátó
állami és nem állami íntézméĺy fenntaľtója dontazintézmény a|apítő okiratáľól, gazdálkodási
köréről' źúszęrvezéséről' megsziintetéséről, tevékenységi körének módosításĺíľól, nevének
megállapításaról.

A minősített többséget a Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuĺírosi onkoľmźnyzataKépvĹ
selő-testiilet és Szervei Szervezeti és Mtĺköđési Szabályzatarő| sző|ő 25120|3. (v.27.) önkor-
mźnyzati rendęletének 1. számú mellékletének 9. pontja írja elő.

ielenlegí elnevezés vdlasztott úi név
1 0 82 Budapest, Baľoss l. 1 03 l a. szźnl alatti bölcsőde Mini-Manó Bölcsőde
1082 Budaoest" Baross tl. ||7. szárĺl a|atti bölcsőde Babóca Bölcsőde

1085 Budapest. Horánszky u. 2I. száłrl' alatti bölcsőde Játékvér Bĺilcsőde
1087 Budapest. Szźľ;aďos út 1 . szźtm alatti bĺilcsőde Fecseeő-tipesők Bölcsőde

1082 Budapest. Nasytemplom u. 3. szám alatti b<ilcsőde Gyeľmękkeľt Bölcsőde
1084 Budapęst' Tolnai L. u. 19. szźtm a|atti bolcsőde Tiicsĺjk-lak Bölcsőde



Kéľemaza|ábbihatźrozati javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

A Képviselő-testiilet úgy dĺint, hogy

1. a Józsefuaľosi Egyesített Bölcsődék telephelyeinęk elnevezését 20t4. szeptembeľ 01. nap-
jával az alábbiakľa vźitonatja:

- Mini-Manó Bĺilcsőde (1082 Budapest, Baross u. 103/A.)'
- Babóca Bcjlcsőde (1082 Budapest, Baross u. 117.),

- Játékvat Bĺilcsőde (1085 Buđapest, Horánszky u.2t.),
- Fecsegő-tipegők Btilcsőde (1087 Budapest, Sztzađos út 1.)'

- Gyeľmekkeľt Bölcsőde (1082 Budapest, Nagýemplom u. 3.),
- Tücsök-lak Bölcsőde (1084 Budapest, Tolnai L. u. 19.).

Felelős : pol giĺrmester
Hataridő: 2014. május 14.

2. a) felkéri a polgármestert és a Józsefuarosi Egyesített Bölcsődék intézményvezetőjét, hogy a
hatfuozati javaslat 1. pontja a|apjźn a Józsefuarosi Egyesített Bĺilcsődék szervezetí és mfüö-
dési szabźiyzatźnak, szakmai programjának, valamint az a|apítő okiľatrínak módosítását ter-
jessze be a Képviselő-testiilet2014. augusztus havi rendes ülésére.

Felelős: Józsefuáľosi Egyesített Bölcsődék vezetője, polgármesteľ
Hatáľidő: Képviselő-testülęt 201'4. augusztus havi rendes ülése

A diintés végľehajtásátvégző szervezeti erység: Humánszotgáltatási Ügyosĺály Human-
kapcsolati lľoda, Józsefu áro si Egyesített Bölcsődék v ezetőj e

Budapest, 20|4. május 08.

T<irvényességi ellenőľzés :

Rimrín Edina
jegyző

nevében és mesbizźLsából :

I

cJ^js*-Ě+<
Srántha Péteľné
alpolgármester




