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Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 
 
Tárgy: Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye alapító okiratának szervezeti és működési 
szabályzatának, szakmai programjának valamint házirendjének módosítása 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület 484/2009. (XI.24.) önko. határozata értelmében támogatta a KMOP-2009-
4.5.2. „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése böl-
csődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztése és kapacitásának bővítése” tárgyában benyújtott 
pályázatot.  
A Bp. IV. ker. Homoktövis u. 104. szám alatti Homoktövis Bölcsődében 4 új csoportszoba kerül 
kialakításra. A Bölcsődében 130 főről 140 főre bővül a férőhelyek száma.  
A férőhely bővítés miatt működési engedély módosítás iránti kérelmet kívánunk benyújtani Bu-
dapest Főváros Kormányhivatala Szociális és Gyámhivatala felé. A kérelemhez csatolni kell az új 
férőhely számmal feltüntetett alapító okiratot, a módosított szakmai programot, szervezeti és 
működési szabályzatot, valamint a házirendet. 
 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet módo-
sítása, valamint a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok szabá-
lyozási rendjéről szóló 68/2013 (XII.29.) NGM rendeletben előírtak is átvezetésre kerültek az alapí-
tó okiratban.  
 
 
1. Határozati javaslat: 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete ……/2014. (…..) számú 
határozatával jóváhagyja az Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye alapító okirat módo-
sító okiratát, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát. 
Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: 2014. szeptember 1. 
 
2. Határozati javaslat: 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpesti Ön-
kormányzati Bölcsődék Intézménye módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szakmai prog-
ramját, házi rendjét, valamint szervezeti és működési szabályzatát. 
Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: 2014. szeptember 1. 
 
Budapest, 2014. június 20. 
 
 
 
 

Nagy István  
 
AZ Újpesti Bölcsődék Intézménye alapító okirata, szakmai programja, szervezeti és működési 
szabályzata, házirendje titkárságomon és a honlapon megtekinthető. 


