
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

      Iktató szám: 159/2018. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018. szeptember 20-i ülésére 

 
Tárgy:  Szándéknyilatkozat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által 

fenntartott Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények gazdasági átszervezéséhez  
 

Előterjesztő:  Zombory Miklós alpolgármester 
 

Készítette:  Szilágyi Imre irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda 
  Geier Róbert irodavezető-helyettes, Humánszolgáltatási Iroda 

dr. Tomasószkiné dr. Kovács Györgyi csoportvezető, Intézményfelügyeleti Csoport 
Bukovszki Andrásné, Intézményfelügyeleti Csoport 

 

Előzetesen tárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság, 2018. szeptember 19. 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Riskó György s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 
 

A döntéshez  egyszerű   

  minősített X többség szükséges. 

 
  
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  

 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  

 

 



                                                                                                  

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13. 

§ (1) 8a. pontja értelmében, helyi önkormányzati feladatok különösen a szociális szolgáltatások és 

ellátások biztosítása.  

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a 

Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények (továbbiakban: Intézmény) fenntartója. Feladatát 5 

telephelyen látja el. 

 

Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei 

Intézmények 
Férőhely 

Üres 

férőhely  

Aprók Háza IX/4. Bölcsőde    

1092 Bp. Ráday u. 46. 100 0 

Manó-lak IX/14. Bölcsőde       

1098 Bp. Dési H. u. 9. 76 0 

Fehérholló IX/6. Bölcsőde       

1097 Bp. Fehérholló u. 2-4. 60 0 

Pöttyös IX/10. Bölcsőde  

1098 Bp. Pöttyös u. 8/a. 42 0 

Varázskert IX/1. Bölcsőde 

1096 Bp. Thaly Kálmán u. 17.  50 0 

Összesen: 
328 0 

 

Az Intézmény az alapellátást a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 42. §, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről szóló 15/1998 (IV.30) NM rendelet 34-48. § alapján látja el. 

 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete 159/2018. (V.24.) számú határozata alapján Árvainé Komornik 

Katalint (továbbiakban: Intézményvezető) 2018. július 1. napjától, 5 éves határozott időtartamra 

megbízta a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények magasabb vezetői, intézményvezetői 

feladatainak ellátásával. 

 
Az Intézményvezető 2018. július 31. napján kérelemmel (1. számú melléklet) fordult az 

Önkormányzathoz, melyben kérte, a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények és a Ferencvárosi 

Intézményüzemeltetési Központ közötti munkamegosztási szerződés megkötését. 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 10.§ (4a) bekezdése 

értelmében a gazdasági szervezet feladatait, ha a költségvetési szerv éves átlagos statisztikai állományi 

létszáma a 100 főt nem éri el, az irányító szerv, az államháztartás önkormányzati alrendszerében az 

önkormányzati hivatal vagy - az irányító szerv döntése alapján - az irányító szerv irányítása alá tartozó 

más költségvetési szerv látja el. Tekintettel e jogszabályi rendelkezésre, 2015. évben az Önkormányzat 

által fenntartott köznevelési intézmények (óvodák) átszervezésre kerültek. Ennek alapján az óvodák 

gazdálkodási és működtetési feladatainak ellátása a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központhoz 

(továbbiakban: FIÜK) került. 



A jól működő gyakorlatra tekintettel merült fel az igény a bölcsőde vonatkozásában is a gazdálkodási, 

működtetési feladatok FIÜK-höz történő átszervezésére. 

 

Az Intézményvezető az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 

Kormányrendelet alapján a költségvetés tervezése, az előirányzatok módosítása, átcsoportosítása és 

felhasználása végrehajtása, a finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és pénzügyi, számviteli 

rend betartása, valamint az intézmény használatában lévő vagyon használatával, védelmével, 

üzemeltetésével összefüggő feladatok teljesítése körében kívánja a munkamegosztási szerződést 

megkötni. 

 

Az átszervezés elsőrendű szempontja a bölcsődei gazdasági tevékenység, működtetési feladatok 

hatékonyságának fokozása és a működés gazdálkodási-ügyviteli oldalának koncentrált megszervezése.  

 

Az Intézményvezető javaslata az, hogy a feladatátadás két lépésben valósuljon meg: 

Első lépésben, 2018. november 1. napjával a gazdálkodási és az ehhez kapcsolódó feladatok 

kerülnének átadásra. 2019. január 1. napjával pedig az üzemeltetési, karbantartási feladatok átadása 

valósulna meg. 

 

Az átszervezés tervezett lépései: 

 

1) szándéknyilatkozat - elvi döntés 

(szeptemberi képviselő-testületi ülés) 

2) egyeztetések lebonyolítása 

(folyamatos – Hivatal/érintett intézmények) 

3) döntés az átszervezésről, a költségvetési rendelet szükségszerinti módosítása 

(októberi képviselő-testületi ülés) 

4) feladat- és munkamegosztási megállapodások megkötése 

(az októberi képviselő-testületi ülés után– Hivatal/érintett intézmények) 

5) munkajogi kérdések tisztázása 

(az októberi képviselő-testületi ülést követően – Hivatal/érintett intézmények) 

6) átadás-átvétel előkészítése és lebonyolítása 

(az októberi képviselő-testületi ülés követően – Hivatal/érintett intézmények) 

7) intézményi dokumentumok, szabályzatok módosítása, jóváhagyása 

(az októberi képviselő-testületi ülést követően folyamatos – Hivatal/érintett intézmények) 

 

Az Mötv. alapján intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése tárgyú döntések meghozatala 

minősített többségű szavazatot igényel, és a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 

elfogadására. 

 

Budapest, 2018. szeptember 13. 

 

     Tisztelettel: 

                                                                                                            

 

                                                                                        Zombory Miklós s.k. 

                                                                                          alpolgármester 

 

   



Határozati javaslat 

 

 

1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi azt 

a szándékát, hogy a fenntartásában működő Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények - 

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 

9. § (1) bekezdésében meghatározott - gazdálkodási és ahhoz kapcsolódó feladatait, valamint 

az üzemeltetési, karbantartási feladatait átszervezi, mely feladattal a Ferencvárosi 

Intézményüzemeltetési Központot kívánja megbízni. 

 

Határidő: 2018. szeptember 20. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester  

 

2. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 

polgármestert, hogy a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények - az államháztartásról 

szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésében 

meghatározott - gazdálkodási és ahhoz kapcsolódó feladatok 2018. november 1. napjától, az 

üzemeltetési, karbantartási feladatok 2019. január 1. napjától történő átszervezésére irányuló 

döntés meghozatalához tegye meg a szükséges intézkedéseket. 

 

Határidő: a képviselő-testület soron következő rendes ülése 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester  

 

 

3. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ valamint a Ferencvárosi 

Egyesített Bölcsődei Intézmények intézményvezetőit, hogy az átadás-átvétel előkészítése 

érdekében tegyék meg a szükséges intézkedéseket. 

 

Határidő:  2018. október 15. 

Felelős: Árvainé Komornik Katain intézményvezető 

  Czakóné Dobó Krisztina intézményvezető  

 



1. sz. melléklet 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


