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Tĺsztelt Képviselő.testület!

I. Előzmények
A Képviselő-testiilet I79l20|4. (vilI.z7.) szźtműhatźrozatában döntött a Jőzsefváĺosi EgyesĹ
tett Bĺjlcsődék (továbbiakban: JEB) alapító okiľatanak módosításaról.

il. A beteľjesztés indoka
A JEB a|apítő okiľatának törzskönyvi nyilvríntartásba vétele érdekében aMagyar Á[amkincs-
tétt lgazgatóság (továbbiakban: MAK) az onkormźnyzatot hiánypótlásra szólította fel, mely-
nek teljesítése képviselő-testületi dĺintést igényel. A MAK által meghatáľozotthatźndő betar-
tása érdekében szfüséges20|4. novembeľ havi iilésen töľténő megtaľgyalása.

ilI. Tényállási adatok
A JEB engedé|yezett féľőhelyszálmźnak, valamint telephelyeinek elnevezésében történő válto-
zásamíatĺa Képviselő-testület 2014. auguszťus 27-iu|ésén dĺjntĺjtt azintézmény alapító ok-
ir atának mó do sítás aró l.
A MÁK az onkormźnyzatot a költségvetési szerv vá|tozás bejelentésének törzskönyvi nyil-
vántartásba vétęle érdekében hianypótlásra szólította fel. A végzésben foglaltak alapján hi-
ttnyzik az aIaptevékenység szciveges kifejtése, valamint 20|4. évtől megszíint a koltségvetési
szew gazđálkodási besorolásának fogalma, melynek következtében az okiratokban máľ nem
szeľepelhet ezze| osszefiiggő rendelkezés. 
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Az előterjesztés mellékletét képezi a Magyar Áilamkincstaľ hiánypótlási felhívásában
foglaltak alapjźn előkészített módosító okirat (1. számú melléklet) és a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt iĄ aIapitő okirat (2. szźmímelléklet).

Iv. A diintés taľtalmának részletes ismeľtetése
Javaslom az eLóteqesztés mellékletét képező módosító okirat és a módosításokkal egységes
szętkezetbefoglalta|apítőokiľatelfogadását.

v. A diintés célja' pénzůigyi hatása
A Józsefuárosi Egyesített Bölcsődék alapító okiratának módosítása pénzugyí fedezetet nęm
igényel.

vI. Jogszabályiktiľnyezet
A Képviselő-testiilet hatáskĺjre a Magyaľország helyi önkoľmrínyzatafuől' sző|ő 2011. évi
CL)ooilX. törvény 42. s Q) bekezdésén alapul.
A minősített többséget a Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuaľosi onkormtnyzata Képvi-
selő-testiilet és Szervei Szervezeti és Mfüödési Szabályzatźrő| szőIő 25l20I3. (r.27.) <inkor-

mányzatiľendeletének 1. számú mellékletének 9. pontja írjae|ő,
Kéremazalźhbihatározati javaslatelfogadását.

H:atá.ľozatĺ javaslat

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy

1. elfogadja a Józsefuarosi Egyesített B<llcsődék módosítő a|apítő okiratát, valamint a módosĹ
tásokkal egységes szerkezetbe foglalt a|apítő okiratát a töľzskönyvi nyilvĺĺntaľtásba történő
bejegyzés napi hatállya|, az előterjesztés 1-2. mellékletében foglaltak szerinti taľtalommal.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 20|4. november 05.

2. fe|kéri a polgármestert a hatźtĺozat 1. pontja szerinti alapító okiľat és módosító okirat a|áítá-
sára, valamint a Magya. Államkincstár esetleges hiánypótlási felszólításának te|jesítésére azza|,

hogy a hiánypótlás teljesítése jelen hatĺározatta| nem lehet ellentétes és az a|apitő okiratot lényegi -
he|yreigazítátsi kérdésnek nem minősülő _ kérdésekben nem módosíthatja.

Felelős : polgĺĺrmester
Hatĺáridő: 2014. november 05.

A döntés végľehajtását végző szervezeti egység:
kapcsolati Iroda.

Budapest, 2014. oktőbęr 22.

Humánszol gáLtatási IJ gy osztály Humĺĺn.

Srántha Pétemé
alpolgármester

Tĺirvényességi ellenőrzés :

Danada-Rimán Edina
jegyzo
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evében és me sbízásából :
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1. szźtműmelléklet

ĺozsnľvÁRosl EGYESÍTETT BoLcsooÉr
Alapító okiľatát módosító okiľat

Az alapitő okirat 1. pontja-,, A ktiltségvetési szeľv

Neve: Józsefuiíľosi Egyesített Bĺilcsődék

Rĺividített név: JEB

Székhelye: 1083 Budapest, Szigetvĺĺri utca 1.

Telephelyei:

1082 Budapest, Nagýemplom u. 1-3. 96 ferőhely

1087 Budapest, Szánados út 1. (Keľepesi út 33.) 48 férőhely

1085 Budapest, Horánsrky v 2I. 72 férőhe|y

1082 Budapest, Baross u. l 17. 72 féróhe|y

1082 Budapest, Baľoss u. I03la, 72 férőhe|y

1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 19. 60 férőhely

1087 Budapest, KeľepesíZ9la. (konyha)'' - helyébe az a|ábbi sziiveg lép:

1. A kökségvetésiszerv

M e gnev ezés e : Jó z s efv ár o s i E głe s ít ett B o l cs ő dék

Rtividített neve: JEB

Székhelye: I083 Budapest, Szigetváriu' ].

Telephelyei:

Mini-Manó Bolcsőde 1082 Budapest, Baľoss u. ]03/A.

Babóca Bĺ;lcsőde 1082 Budapest, Baross u. ] ]7.

JátéIrvár Bölcsőde 1085 Budapest, Hoľánszlqt u. 2].

Fecsegő-tipegőkBalcsőde 1087 Budapest, Szdzados út ].

Gyermekkert BÓlcsőde I082 Budapest, Nagłtemplom u. 3.

TücsokJąkBalcsőde 1084 Budapest, Tolnai Lajos u. ]9.

Konyha 1087 Budapest, Kerepesi út 29/A.

Az a|apitő okirat 4. pontja . ,, A költségvetési szerv alaptevékenysége:

Alaptevékenységének államhóztartási szakńgazati besorolása, megnevezése:
Szakágazat szóma: 889 1 1 0

Szakágazat megnevezése : Balcsődei ellátás

Sz alcrn ai al apt ev é ke ny s é g e k ko r m dny z at i funko i ó s z e r i nt i me gj e l t) l é s e :



104030 Gyermekeknapkozbeni ellátása

]04042 Gyermekjóléti Szolgáltatósok

102022 ldőskorúak, demens betegek átmeneti ellátása

041232 Start-munkn program - Téli kt)zfoglalkoztatós,'

041233 Hosszú időtąrtamú közfoglalkoztatós,,_ helyébe az a|álbbi sző-
veg lép:

4. A kiiltségvetési szeľv alaptevékenysége:

Alaptevékenységének á||arnháZtartási szakágazati besorolása' megnevezése..
Szakágazat száma.. 8 89 1 1 0

Szakágazat megnevezése : Bĺjlcsődei ellátás

S zöve ges me ghatát ozása:

Gyermekjóléti alapellátás keretébęn biaosított gyermekek napk<izbeni ellátása.

A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeĺi eLlátását, szaksze-
ra goĺdozását és nevelését biztosító intézmény. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi
vagy szellemi fejlettségi szintje a|apjarl még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének
betöltését követő augusztus 3 1-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében.

Szakmai alaptevékenységek korményzati funkció szęrinti megj elölése:

104030 Gyermekek napközbeni ellátása

|04042 Gyermekjóléti Szolgáltatások

04I23f Staĺt-munka progľam - Téli közfoglalkoztatás,,

041233 Hosszú időtartamú közfoslalkoztatás

Az a|apítő okirat 7. pontja_ ,,4' ktiltségvetésí szerv gazddlkodúsi besorolúsa:

A kÓlt s é gv et é s i s z erv b e s or ol ás a gaz dálko dás i j o gkor e al apj án :

- Ónóllóan miiködő koltségvetési szerv
- öruźlló létszóm és bérgazdálkodó, teljes intézményi működési és sząlcrnai tevékenységét

költségvetési keretén belt;l látja el,

- a koltségvetési szerv vezetője g,lakorolja a k1ltségvetése felett a kôtelezettség:lállalási
é s ut alv ány o z ás i j o gkort'

Az államháztartósról szóló 201 ]. évi CXCV' torvény, az államháztartósról szóló törvény vég-
rehajtĺźsáról szóló 368/20]]. 6Ir. 3].) kormányrendelet alapjón az irányító szerý az dltala
meghatározott korben az önóllóan működő kÓltségvetési szerv pénztigłi, gazdasági feladatai-
nak ellátósára a Józsefiárosi Családsegítő és Gyermekjóĺéfi Kazpontot jelölte ki. (székhely:

1081 Budapest, Népszínház u.2]., Gazdasági szervezet telephely: 1089 Budapest, Kőris
u.35.)

Vállalkozási tevékenysége: nincs,, _ helyébe az a|ábbi szöveg lép:

7. A kiiltségvetési szeľv vezetőjének megbízási ľendje:

A költségvetési szerv vezetójét a Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuárosi onkormźnyzat
Képviselő-testülete nevezi ki, menti fel vagy megbízását visszavonja a közalkalmazottak jog-



á|IásańI sző|ő 1992. évi )oo(III. törvény, valamint a közalkalmazottakjogátlásrĺról szóló
|992. évi ĐoilIl. tĺirvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyeľmekvédelmi ága-
zatban töľténő végrehajtásarő| szőIő 25712000. Q{II.26.) Korm. rendelet szeľint, az egyéb
munkáltatói jogokat a Magyarországhe|yi önkoľmanyzatafuő| sző|ő 2011. évi CL)o(xx.
törvény 67. $ g) pontja alapjźn a Polgármesteľ gyakorolja.

Az a|apítő okiľat 8. pontja - ,,A ktĺltségvetési szerv vozetőjénelĺ megbízĺĺsi rendje:

A kĺiltségvetési szerv vezetőjét a Budapest Fővaľos VIII. keľtilet Józsefuárosi onkormányzat
Képviselő-testiilete ĺevezi ki, menti fel vagy megbízását visszavonja a k<jzalkalmazottak jog-
állásĺáľól szőIő |992. évi )oo(III. töľvény, valamint a koza|ka\mazottak jogá||ásaről szóló
|992. évi )ooilIl. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyeľmekvédelmi ága-
zatbarl tĺirténő végrehajtásaról szóló 25712000. CXII.26.) Koľm. ľendelet szeľint, az egyéb
munkáltatói jogokat a Képviselő-testĹilet, az egyéb munkáltatói jogokat a Magyarországhe|yi
ĺinkoľmányzatafuőI sző|ő 2011. évi CL)O(XIX. tĺirvény 67. $ g) pontja a|apjźn a Polgáľmester
gyakoroljď'- helyébe az alábbi sztiveg lép:

8. A ktiltségvetési szeľv foglalkoztatottjaĺľa vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok meg-
jeliilése:

- kĺizalkalmazottijogviszony, melyre |992. évi XXXIII. töľvény, valamint a közalkal-
mazottak jogállásĺĺľól szóló 1992. évi )ooilIl. töľvénynek a szociális, valamint a
gyeľmekjóléti és gyeľmekvédelmi ágazatban töľténő végrehajtásátől sző|ő 257 12000.
(XII.26.) Korm. ľendelet szerint.

- munkaviszony, melyre a munka törvénykönyvéről sző|ő 20|2. évi I. törvény rendelke-
zéseit'

- megbízási jogviszony, melyre a Polgĺĺri törvénykĺinyvrő| sző|ő 20|3. évi V. törvény
rendelkezéseit kell a|kalmazni.

Az a|apítő okirat 9. pontja _ ,Ą költségvetési szerv foglalkoztatottjaíra vonatkoai foglalkoz-
tatds i j o gvis zony o k me gj e lö lés e :

- kazalknlmazotti jogviszony, melyre ]992. évi ruilil. tt)ľvény, valamint a kazalkalma-
zottak jogállósáról szóló ]992. évi WIil. törvénynek a szociális, valamint a gyer-
mekjóléti és głermekvédelmi ógazatban történő végrehajtásóról szóló 257/2000.
(XII.2ő.) Korm. rendelet szerint.

- munkaviszony, melyre a munka torvénykonyvéről szóló 20]2. évi I. törvény rendelke-
zéseit,

megbízási jogviszony, melyre a Polgári torvénykonyvről szóló 20]3. évi V. tÓrvény rendelke-
zéseit kell alkalmazni.', _ helyébe az alábbi sziiveg lép:

9. A kii|ts égvetési szelT felad atel|átás át szolgáló łinko ľm ány zati va gyon :

A kĺiltségvętési szeľv haszná|atźlba adott ingatlanvagyon az ĺinkormányzatitotzsvagyonrésze,
korlátozottan foľgalomképes, azt nem jogosult elidegeníteni, illetve harmadik személynek
azoÍLatulajdonosi joggyakorló előzetes jővźů.ngyásanélkiil brírmilyen jellegű jogot átengedni.

A kciltségvetési szerv vagyona feletti rendelkezéstő| az önkormányzat vagyonrendelete és az
egyéb vonatkozó j o gszab á|yok ľendelk eznek.

A koltségvetési szerv rendelkezésére bocsátott vagyontfugyat afe|adatai e||átźsához sziiksé-
ges mértékben, tevékenységi kĺjľén belül egyéb módon hasznosíthatja. Tevékenységi körén
kíviil eső hasznosításhoz az a|apitő hozzájáru|ása sztikséges. Immateriális vagyon, tźrgyi esz-



kĺizcik: a kĺiltségvetési szerv vagyonleltźlrában felsorolt, és a szervezet mfüĺjdését szolgáló
ingó vagyontárgyak.

vagyontiírgyak (ingatlanok)

- a Budapest VIII. keľiilet ingatlan nyilvantanásában 35699 hrsz. alatt felvett 1802 m2 alapte-
rĹilettĺ, 1082 Budapest, Nagýemplom u. 1-3. szźtm a|att ta|źůhatő Bölcsőde telephelyként
haszná|t 7 2 fér őhęIIy e|.

- a Budapest VIII. kerület ingatlan nyilvántaľtásában 366II hrsz. a|attfelvett It3 Íł alapte-

ľületű, 1 085 Budapest, Horáns zJ<y u. 21 . szám a\aÍt ta\á|ható Bölcsőde telephelyként használt
74 feľőhellyel.

- a Budapest VIII. kerület ingatlan nyilvantaĺtásában 35499lN3 és Nf hrsz. a|att felvett
I47+I84 m2 alapterĹilettĺ, 1083 Budapest, Szigetvĺĺľi utca 1. szám a|att talá|hatő iroda szék-
helyként haszná|t, Biĺos Kezdet Gyeľekhiíz műköđtetése.

- a Budapest VIII. keľület ingatlan nyilvantaľtásában 3837ll1rłN2hrsz. alatt felvett 307 ÍIł
alapteľiiletű, 1087 Budapest, Szźnados út 1., 1087 Budapest, Kerepesi ilt33. szźlma|atttalá|-
ható Bölcsőde telephelyként hasznáIt 50 feľőhellyel.

- a Budapest VIII. keľület ingatlan nyilvántartásában 34932 hľsz. alatt felvett 704,29 m2 +

477,8 m2 uđvar alapterületű, 1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 19. szám alat1talá|hatő Bölcsőde
telephelyként használt 7 4 f&őhel|yel.

- a Budapest VIII. kerület ingatlan nyilvlíntartásában 35728l25NEl36,35728110 hľsz. alatt

felvett 4I8 m2 + 1081 m2 a|apteriletiĺ, 1082 Budapest, Baross u. II7. szźlm alatttalá|hatő
Bölcsőde telephelykéĺú hasznźit 75 feľőhellyel.

- a Budapest VIII. keľület ingatlan nyilvántaľtásában 35728l26lN2I9,35728131 hrsz. alatt
felvett 655 mf + 1087 m2 alapterĹilettĺ, 1082 Budapest, Baľoss u. 103/a. szétm a|atttalźihatő
Bölcsőde telephelyként használt 75 férőhellyel.

- a Budapest VIII. kerülęt ingatlan nyilvantaľtásában 3883716ltsz. a|att felvett 136 m2 + I97
m2 + 2763 m2 udvar alapteľületű, 1087 Budapest, Kerepesi ,tltL9la. szźlm a|altta|á|hatő helyi-
ségcsoport egy része konyha telephelyként használt.

Azalapítő okirat 10. pontja _,,4, költségvetési szervfeladatellátdsót szolgdló önkormdnyzati
vugyon:

A kökségvetési szerv használatóba adott ingatlanvaglon az ĺjnkormányzati tÓrzsvagłon rĺźSze,

korlótozottan forgalomlaźpes, azt nem jogosult elidegeníteni, illetve harmadik személynek
azon a tulajdonosi jogglakorló előzetes jóváhagłdsą nélktil bórmilyen jellegű jogot átenged-

ni.

A kokségvetési szerv vaglona feletti rendelkezésről az onkormányzat vag/onrendelete és az
egyéb vonatkozó j ogszabályok rendelkeznek.

A költségvetési szerv rendelkez.źsére bocsótott vagłontárglat a feladatai ellátásához szülrsé-
ges mértékben, tevékenységi korén belül egłéb módon hasznosíthatja' Tevékenységi kt;rén

kívül eső hasznosításhoz az alapító hozzójárulása szükséges. Immateriólis vagłon, tórgłi esz-

kazak: a kaltségvetési szeľv vagyonleltárában felsoľolt, és a szervezet míílcödését szolgáló
ingó vagyontárgyak.

v agł ont ár gł ak (ingatl anok)

- a Budapest VIII. kerület ingatlan nyilvdntartásĺźban 35699 hrsz. alatt felvett I802 m2 alap-
területű, 1082 Budapest, Nagytemplom u. ]-3. szám alatt található Bżlcsőde telephelyként
hasznólt 96 férőhellyel.



- a Budapest VIII' keriilet ingatlan nyilvántartásában 366]] hrsz. alattfelvett ]]33 m. alap-
ter.iiletű, 1085 Budapest, Horánszlql u. 2]. szám alatt található Bolcsőde telephelyként hąsz-
náIt 72 Íerőhellyel.

- a Budapest VIII. kerület ingatlan nyilvóntartásĺźban 35499/A/3 és ,4/2 hrsz. alatt felvett
147+]84 m, alapterületű, 1083 Budapest, Szigetvári utca ]' szám alatt talólható irodą szék-
helyként hasznólt.

- a Budapest VIII, kerület ingatlan nyilvántartásában 3837]/]4/A/2 hrsz. alatt felvett 307 m2
alapterületű, ]087 Budapest, Százados út I., 1087 Budapest, Kerepesi út 33' szám alatt talál-
ható Bolcsőde telephelyként használt 48 férőhellyel.

- a Budapest VIII. keriłIet ingatlan nyilvántartásóban 34932 hrsz. alatt felvett 704,29 m2 +
477,8 m2 udvar alapterületű, ]084 Budapest, Tolnai Lajos u' ]9. szám alatt található Balcső-
de telephelyként használt 60 férőhellyel.

- a Budapest VIII. kerület ingatlan nyilvóntartósóban 35728/25A/E/36, 35728/]0 hľsz. alatt
felvett 4]8 m2 + ]081 m2 alapterületű, ]082 Budapest, Baross u. ]]9. szóm ąlatt található
Balcs őde telephelyként hasznólt 7 2 férőhellyel.

- a Budapest VIII' kerület ingatlan nyilvántartásában 35728/26/A/219, 35728/31 hrsz. alatt
felvett 655 m2 + 1087 m2 alapterületű, ]082 Budapest, Bąross u. ]03/a. szám alatt található
Bol c s őde telephelyként hasznóIt 7 2 ferőhellyel'
- a Budapest VIII. kerület ingatlan nyilvántartósában 38837/6 hrsz. alattfelvett I36 m2 + ]97
m2 + 2763 m2 udvar alapterületű, 1087 Budapest, Kerepesi út 29/a szám ąlatt található he-
lyiségcsoport egł része konyha telephelykent használt.', _ helyébe az a|á.}bi sztiveg Iép:

10. A kiĺltségvetési szeľv képviselete

A kĺĺltségvetési szerv vezetője, valamint az źita|a megbízott dolgozó.

zÁnĺunr
A Józsefuaľosi Egyesített Bölcsődék a|apítő okjratát módosító okiratot Budapest Fővaros
VIII. kerület Józsefuárosi ÖnkoľmźnyzatKépviselő-testülete ......l20I4. (K.05.) szźtműhatá-
rozatáva|hagyta jővá.

Jelen módosítás a törzskönyvi nyilvantaľtásba tĺirténőbejegyzéssel lép hatá|yba.

Budapest, 201' 4. novembeľ

Danada-Riman Edina

jegyzŕ5

Dr. Kocsis Máté

polgármesteľ



2. szálÍntlmelléklet

ĺozsnrvÁRosl EGYESÍTETT BoLCsoDEK
Alapítĺó okiľata

m ó do s ítás o kkal e gys é ges szerkezetbe fo gla lv a

A Budapest Főváros VIII. Keľület Józsefuarosi onkotmányzat Képviselő-testĹilete aMagya-
rországhelyi önkormźnyzataírőI sző|ő 2071. évi CL)oo(IX tĺlrvény 42. s 7. pontja, az á||am-
hźztartásről szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. $ (5) bekezdése, a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatástől szóló 1997. évi )C(K. t<irvény, a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladataiľól és

mfüöđésfü feltételeiről szóló I5l|998. (tV. 30.) NM ľendelet 35. $ és 40. $-a alapján, az á|-
|aÍnháztartásról szóló tĺiľtvény végrehajtásaľól szóló 368120|1. Korm. ľendelet 5. $ (1)-(2)
bekezdése szerinti taľtalommal a Jőzsefválľosi Egyesített Bölcsődék alapításźlrő| az a|ábbi ala-
pító okiratot adja ki:

I. A költségvetési szerv

M e gn ev e zé s e : Jó z s efv ár o s i E gł e s í t e t t B tj l c s ő dé k

Riivídített neve: JEB

Székhelye: I083 Budapest, Szigetváriu' ].

Telephelyei:

1082 Budapest, Baross u. 103/4.

1082 Budapest, Baross u. l17.

1 085 Budapest, Horánszlry u. 21.

Fecsegő-tipegőkBżlcsőde l087 Budapest, Szózados út I.

Gyermekkert Bolcsőde 1082 Budapest, Nagltemplom u' 3.

Mini-Mąnó Bolcsőde

Babócą Bolcsőde

Játékvár Balcsőde

TücsÔkJak Balcsőde

Konyha

1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 19.

l087 Budapest, Kerepesi út 29/A.

2. A kiiltségvetési szeľv létľehozásáról ľende|kező döntés:

A Józsefuaľosi onkormźnyzatKépviselő-testĹilete 392l|994. (X. 11.) számú hatáĺozata.

Aza|apítźs éve: 1994.

3. A kiilts é gvetés i szeľv által ellátott, j o gszabályb an meghatáľo zott kőzf ela data :

Magyarországhe|yi ĺinkoľmlínyzatakő| sző|ő 2011. évi CLXXXX. törvény 23. $ (5) bekez-
dés 1l. pontja, (6) bekezdésę és a gyermekek védelméről és agyźlmugyiígazgatásról szóló
|997. évi X)o(. törvény (Gyw) 94. $ (3) bekezdés d) pontja a|apjźn személyes gondoskodást
nyujtó gyeľmekjóléti alapellátásként kĺitelező ĺinkormányzati fe|adatot lát eI, a tjnként vállalt
feladatként a Gyvt. 38/A. $-ában meghatźtrozott Biztos Kezđet Gyerekházat mfüödtet' továb-
bá a Gyvt. 42. $ (3) bekezdésében meghatározotĺszolgźitatźsokat önként vállalt feladatként
biztosítja.



4. A kłiltségvetésĺ szerv alaptevékenysége:

Alaptevékenységének á||afiháztaÍtásí szakźąazati besoľolása' megnevezése:
Szakágazat szźtma.. 889 1 1 0

Szakágazat megnevezése : Bĺjlcsődei ellátás

S zöve ges me ghatén ozása:

Gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátása.

A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyeľmekek napközberu ellátásźt, szaksze-
ru gonđozźtsát és nevelését biaosító intézmény. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi
vagy sze||emi fejlettségi szintje alapjan még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének
betĺjltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében.

Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szęrinti megj elĺilése :

104030 Gyermekek napközbeni ellátása

104042 Gyeľmekjóléti Szolgáltatások

041232 Stan-munka proglam - Téli kĺizfoglalkoztatás,,

041233 Hosszú időtaĺamú kĺjzfoslalkoztatás

5. A kiiltségvetési szeľv illetékessége, műkiidési ktire:

Budapest Fővaľos VIII. keľiilet Józsefuaľosi onkoľmányzat közigazgatási területén működő
kĺiltségvetési szerv.

6. A költségvetési szeľv alapítói jogokkal felľuházott irányító szervének megnevezése,
székhelye:

Budapest Főváros VIII. kerĹilęt Józsefuaľosi ÖnkormźnyzatKépviselő-testülete

1082 Budapest, Baross u. 63-67.

Fenntaľtó neve és székhelye:

Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuaľosi onkoľmźnyzat

1082 Budapest, Baross u.63-67.

7. A kiiltségvetésĺ szeľv vezetőjének megbízási rendje:

A ktiltségvetési szerv vezetőjét a Budapest Fővaros VIII. kerület Jőzsefvárosi onkoľmányzat
Képviselő-testülete nevezi ki, menti fel vagy megbízásźń visszavonja akoza|ka|mazottak jog-
á||ásarő| sző|ő 1992. évi )oo(III. törvény, valamint a közalkalmazottak jogá||ásáről szóló
|992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ága-
zatban töľténő végľehajtásarő| sző|ő 25712000, CXII.26.) Koľm. rendelet szerint, az egyéb
munkáltatói jogokat a Magyarorszźąhe|yi ĺinkormányzatakő| sző|ő 2011. évi CLxxXx.
törvény 67. $ g) pontja a|apján a Polgármester gyakoľolja.

8. A ktiltségvetési szerv foglalkoztatottjaiľa vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok meg-
jelłilése:



köza|kalmazotti jogviszony, melyľę 1992. évi XXXII. ttirvény, valamint akozaIka|-
mazottak jogállásaľól szóló I99f . évi x)oilIl. töľvénynek a szociális, vďamint a
gyeľmekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban tĺiľténő végrehajtásarő| szőLő 257lf000.
(XII.26.) Korm. rendelet szerint.
munkaviszony, melyre a munka törvénykönyvéľől sző|ő 20t2. évi I. ttiľvény rendelke-
zéseit,
megbízásijogviszony, melyľe a Polgĺíľi t<irvénykĺlnyvről szóló 2013. évi V. t<irvény

ľenđelkezéseit kell alkalmazni.

9. A költségvetési szeľv felad atellátás át szolgáló tinko ľm ányzati va gyon :

A költségvetési szerv haszná|atźba adott ingatlanvagyon az önkoľmĺĺnyzati tĺirzsvagyon része,
korlátozottan forgalomképes, azt nem jogosult elidegeníteni, illetve harmadik személynek
azon a fulajdonosi joggyakorló előzetes j őváhagyása nélkül báľmilyen jellegű jogot átengedni.

A költségvetési szerv vagyona feletti rendelkezésrol az önkormányzatvagyonrendelete és az
egyéb vonatkozó j o gszabźiyok rendelk eznek.

A k<iltségvetési szerv rendelkezéséľe bocsátott vagyontźrgyat a fe|ađataí elIéttásához sztiksé-
ges mértékben, tevékenységi körén belül egyéb módon hasznosíthatja. Tevékenységi kĺjrén
kívül eső hasznosításhozaz alapító hozzájaru|ása sztikséges. Immatęriális vagyon,tźrgyi esz-
kĺjzĺjk: a költségvetési szerv vagyonleltáľában fęlsorolt, és a szęrvezet múködését szo|gá|ő

ingó vagyontargyak.

vagyontĺíľgyak (ingatlanok)

- a Budapest VIII. kerĹilet ingatlan nyilvántaľtźsában 35699 hĺsz. a|att felvett 1802 m2 alapte-

ľĹiletű, 1082 Budapest, Nagýemplom u. 1-3. szźtm aIatt talá|hatő Bĺilcsőde telephelyként
hasznáIt 7 2 ťér őhe||y eI.

- a Budapest VIII. keľĹilet ingatlan nyilvĺíntaľtásában 3661I hľsz. alatt felvętt |I33 m2 a|apte-
rületrĺ, 1085 Budapest, Horánszky u. fI. szźtm a|attta|źllható Bölcsőde telephelyként használt
74 férőhellyel.

- a Budapest VIII. keľĹilet ingatlan nyilvantartásában 35499lN3 és N2 hrsz. alatt felvett
t47+I84 m2 alapterĹiletű, 1083 Budapest, Szigetvári utca 1. szám alalttz|á|hatő iroda szék-
helyként hasznźit, Biztos Kęzdet Gyerekhĺíz műkĺjdtetése.

- a Budapest VIII. kerület ingatlan nyilvantartásában 3837Il|4lN2 |tsz. aIatt felvętt 307 Íŕ
alapterületiĺ, 1087 Budapest, Szazados út 1., 1087 Budapest, Keľepesi út 33. szźlma|atttalźi-
ható Bölcsőde telephelyként hasznźlt 50 ferőhellyel.

- a Budapest VIII. keľület ingatlan nyilvántartásában 34932 hľsz. alatt felvett 704,f9 m2 +
477 ,8 m2 udvar alapteľĹiletű, 1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 19. szźml a|att található Bĺilcsőđe
telephelyként használt 7 4 fér őhe||y e|.

- a Budapest VIII. keľĹilet ingatlan nyilviĺntartásában 35728l25A/El36,35728110 hľsz. alatt
felvett 4l8 m2 + 1081 m2 a|apteruletiĺ, 1082 Budapest, Baľoss u. 117. szárrl a|atttalá|hatő
Bölcsődę telephelyként használt 75 férőhellyel.

- a Budapest VIII. kerület ingatlan nyilvantartásában 35728l26lN2I9, 35728ĺ31 hrsz. alatt
felvett 655 m2 + 1087 m2 a|apteruletű, 1082 Budapest, Baľoss u' 103/a. szttma|attta|áLhatő
B <j l c s ő de tel ephel yké nt haszná|t 7 5 férőhel lyel.

- a Budapest VIII. keľĹilet ingatlan nyilvántaľtásában 38837l6Llrsz. a|att felvett |36 m2 + 197

m2 + 2763 m2 udvar alapterületű, 1087 Budapest, Keľepesi iltL9la. sztlmaIattta|á|hatő helyi-
ségcsopoľt egy része konyha telephelyként használt.

l0



10. A kiiltségvetésĺ szeľv képviselete

A költségvetési szerv vezetoje, valamint az á|ta|amegbízott dolgozó.

zÁnĺon'x

Jelen alapító okirat a töľzskĺĺnyvi nyilvántartásba töľténő bejegyzéssel lép hatéůyba, ezzel
egyidejűleg a Jőzsefvźrosi Egyesített Bölcsődék 2013. miĺľcius 06' napján kelt, egységes
szerkezetli a|apitő okirata hatálryźú veszti.

Az a|apítő okiľatot Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuarosi onkormányzat Képviselő.
testiilete . . . . . . l20 | 4. (XI. 0 5 . ) számt hatáĺ ozatáv aI hagyta jőv á.

Budapest, 2014. november

Danada- Riman Edina

jegyzo

Dr' Kocsis Máté

polgármester
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