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Okirat száma: Mó-678575/1/2015 
Módosító okirat 

 
Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata által 2015. február 26. napján kiadott 48/2015. 
(II.26.) számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 8/A §-a alapján, 
……/2015. (…….) számú önko. határozatára figyelemmel a következők szeint módosítom. 

 
„Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 
8/A §-a alapján, a 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 48/2015. (II.26.) számú önko. határozatával az 
Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a 
következők szeint adja ki.” 
bevezető szövegrész helyébe a következő rendelkezés lép: 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján az Újpesti Önkormányzati 
Bölcsődék Intézménye alapító okiratát a következők szerint adom ki: 
 
1. Az alapító okirat 1.3.2. pont – mely a módosított okiratban 1.5. pont alatt szerepel – 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
       1.3.2. telephelye(i) 

 telephely megnevezése telephely címe 
1. Bölcsődék Előkészítő Konyhája 1043 Budapest Aradi u. 9. 
2. Leiningen u. Bölcsőde 1046 Budapest Leiningen u. 5. 
3. Aradi u. Bölcsőde 1043 Budapest Aradi u. 9. 
4. Labdarugó u. Bölcsőde 1047 Budapest Labdarugó u. 24. 
5.  Pozsonyi ltp Bölcsőde 1045 Budapest Pozsonyi ltp 
6.  Homoktövis u. Bölcsőde 1048 Budapest Homoktövis u. 104. 
7. Munkásotthon u. Bölcsőde 1043 Budapest Munkásotthon u. 47. 
8. Lakkozó u. Bölcsőde 1048 Budapest Lakkozó u. 5. 
9. Rózsaliget Bölcsőde 1042 Budapest Rózsaliget köz 3. 
10. Hajló Bölcsőde 1048 Budapest Hajló u. 2-8 
 
2. Az alapító okirat 4.3. pont - mely a módosított okiratban 4.2. pont alatt szerepel - 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
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 nem 
érett az óvodai nevelésre, óvódai jelentkezését az orvos nem javasolja a gyermek 4. életévének 
betöltését követő augusztus 31-ig tovább gondozható a bölcsődében. A sajátos nevelési igényű 
gyermekek számára 6. életév betöltéséig, nevelést, gondozást biztosít.  
 
 
3. Az alapító okirat 4.5. pont – mely a módosított okiratban 4.4. pont alatt szerepel – 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 

 
Az Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye működési területe Budapest IV. 
kerület közigazgatási területe.  
A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI tv. 94. § (5a) 
bekezdése értelmében A települési Önkormányzat által fenntartott bölcsőde a 
szolgáltatói nyilvántartásban szereplő férőhelyszáma legfeljebb 15 %-áig az ellátási 
területén kívűl lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermek 
ellátását is biztosíthatja, feltéve, hogy az ellátási területén lakóhellyel, ennek hiányában 
tartózkodási hellyel rendelkező valamennyi bölcsődei ellátást igénylő és arra jogosult 
gyermek ellátását biztosítani tudja. 
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4. Az alapító okirat 7. pontja elhagyásra kerül. 
 
 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.  
 
 
 
 
Budapest, 2015. március 26. 
 
 
 
 
 
     Wintermantel Zsolt 
         polgármester 


