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A L A P Í T Ó  O K I R A T 
a módosításokkal egységes szerkezetben 

 
Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata a szakfeladatrendről és az államháztartási 
szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII.31.) NGM rendelet, az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV tv. valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 
Korm. rendelet, gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI törvényben 
és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 
személyek szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendeletben 
foglalt követelményeknek megfelelően ……./2012. (……...) számú önko. határozatával egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki. 
 
1. A költségvetési szerv elnevezése 
 
Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye 

 
 

1.1. A költségvetési szerv székhelye 
 
1041 Budapest, Lőrinc u. 35-37 
 
2. A költségvetési szervet létrehozó határozat 
 
Alapítás éve: 1996. 
Alapító határozat:  284/1996. (XII. 17.) sz. önko.hat. 
Módosító határozatok: 113/2000. (V.30.) sz. önko. hat. 
   213/2003. (V.6.)   sz. önko. hat. 
     42/2005. (IV.26.) sz. önko. hat. 
   159/2009. (V.26.) sz. önko. hat. 
   304/2009. (VIII.11.) sz. önko. hat. 
   339/2009. (IX.29.)   sz önko. hat. 
   357/2010. (VIII.17.) sz. önko hat. 
   413/2010. (X.28.)    sz. önko.hat. 
   217/2011. (VI.30.)   sz. önko.hat. 
   338/2011. (IX.29.)   sz. önko.hat. 
 
3. A költségvetési szerv telephelyei 
 
    3.1.1. 1043 Budapest, Aradi u. 9. 
  Bölcsődék Előkészítő Konyhája  
 
    3.1.2 1046 Budapest, Leiningen u. 5.  68 fő férőhely 
  Leiningen u. Bölcsőde 
 
    3.1.3.        1043 Budapest, Aradi u. 9.   78 fő férőhely 

Aradi u. Bölcsőde 
 

 3.1.4.       1047 Budapest, Labdarúgó u. 24.  76 fő férőhely 
  Labdarúgó u. Bölcsőde 
 

 3.1.5.       1045 Budapest, Pozsonyi ltp   72 fő férőhely 
Pozsonyi ltp Bölcsőde 

 
 3.1.6.        1048 Budapest, Homoktövis u. 104.  130 fő férőhely 

Homoktövis u. Bölcsőde 
 

 3.1.7.        1043 Budapest, Munkásotthon u. 47. 104 fő férőhely 
Munkásotthon u. Bölcsőde 

 
    3.1.8. 1048 Budapest, Lakkozó u. 5.   96 fő férőhely 
  Lakkozó u. Bölcsőde 
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 3.1.9        1042 Budapest, Rózsaliget köz 3.  104 fő férőhely 

Rózsaliget Bölcsőde 
 

3.1.10.     1048 Budapest, Hajló u. 2-8   50 férőhely 
          Hajló Bölcsőde 
 
 
4. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata 

 
Az Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye a gyermekek védelméről és gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. XXXI. tv. és a 23/2010. (VIII.23.) önkormányzati rendeletben 
meghatározott gyermekek napközbeni ellátása, gondozása, nevelése céljából létrehozott 
szerv.  

 
5. A költségvetési szerv tevékenysége 
A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás része, a családban nevelkedő —20 hetes- 3 éves korú — 
gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését végző intézmény.  
Ha gyermek harmadik életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még 
nem érett az óvodai nevelésre, a 4. életévének betöltését követő augusztus 31-ig tovább 
gondozható a bölcsődében. 
 
A költségvetési szerv alaptevékenysége   Szakágazat szám 
Bölcsődei ellátás       889110 
 
A költségvetési szerv alaptevékenysége   Szakfeladat 
Bölcsődei ellátás       889101 
 
6. Költségvetési szerv alapítója 
 

Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
7. A költségvetési szerv működési köre 

 
Az Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye működési köre Budapest IV. kerület 
közigazgatási területe 

 
8. A költségvetési szerv irányító szerve, székhelye 
 

Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete 
1041 Budapest, István út 14. 

 
9. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása 

 
Önálló jogi személyiséggel rendelkező önállóan működő Intézmény, önálló 
bankszámlával és adószámmal nem rendelekzik. Gazdasági és pénzügyi tevékenységét a 
Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézménye látja el. 

   Vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
   A feladat ellátását szolgáló vagyon (2004. 09. 08.): 
   Épület: 194.694.394 Ft, tárgyi eszköz: 10.944.419. Ft 
   A rábízott vagyon feletti rendelkezés joga a mindenkori hatályos jogszabályok, 

önkormányzati rendeletek, határozatok szerint történik. Az ingatlanok felett kizárólag a 
tulajdonos önkormányzat rendelkezik. 

 
 

10. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje 
 
Az intézményvezetői álláshelyet nyilvános pályázat útján kell betölteni. Az 
intézményvezető kinevezése vagy megbízása, felmentése vagy a vezetői megbízásának 
visszavonása az Önkormányzat Képviselő-testületének hatásköre.  
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Az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója Budapest Főváros IV. kerület Újpest 
Önkormányzat Polgármestere. A vezetői megbízás határozott időre szól.  

 
 
11. A költségvetési szerv foglalkoztattjaira vonatkozó jogviszony megjelölése 

 
Az intézmény foglalkoztattjainak jogviszonya közalkalmazotti jogviszony, melyekre a 
közalkalmazottak jogállásától szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. 

 
 

12. A költségvetési szerv képviseletére jogosultak 
 

Az intézményvezető, valamint az általa – az Intézmény SzMSz-ben meghatározott módon 
– megbízott intézményvezető-helyettese.  

 
 
 
 

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat hatályba lépésének időpontja: 2012. 
augusztus 31. 
 
 
 
 
 
 
Budapest, 2012. május 15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Wintermantel Zsolt       Dr. Tahon Róbert 
                      polgármester              jegyző 


