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  Rendelet   
Határozat X normatív 

  hatósági 
  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! 
 
A Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények alapító okirata a jogszabályváltozások, 
valamint a Varázskert IX/1. sz. Bölcsőde (1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 17.) működési 
engedélyében meghatározott férőhelyszám miatt a Képviselő-testület 144/2014. (V. 15.) számú 
határozatával módosításra került. A Varázskert IX/1. sz. Bölcsőde vonatkozásában az alapító 
okiratban – igazodva a működési engedélyben meghatározottakhoz - 50 főről 40 főre csökkent 
a férőhelyek száma.  
 
A bölcsődei férőhelyek iránt megnövekedett igény alapján szükség volt a férőhelybővítés 
lehetőségének vizsgálatára. 
 
Mivel a bölcsőde pályázati forrásból valósult meg, így indokolt volt a pályázatban 
meghatározott indikátor számok előzetes egyeztetése a Pro Régió Ügynökséggel (1146 
Budapest, Hermina út 17., a továbbiakban: Ügynökség). Az Ügynökség 2014. május 20. 
napján adott állásfoglalása szerint a bölcsőde férőhelyszámának növelését nem kell 
bejelenteni a Közreműködő Szervezet felé. A központi cél, hogy az eredeti vállalások 
megvalósuljanak. 
 
A pályázati dokumentációban szerepelő 40 férőhely a minimum indikátor szám, amelytől 
pozitív irányban el lehet térni. Az intézményvezető tájékoztatása szerint - tekintettel a 
megnövekedett igényekre – a férőhelyszám 50 főre történő bővítése indokolt. 
 
Az alapító okirat 17. pontjában elírás miatt indokolt a módosítás. 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendelete 31. § (9) 
bekezdésének g) pontja értelmében a Képviselő-testület az önkormányzati fenntartású 
intézmények Alapító Okirata ügyében normatív határozattal dönthet. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 
elfogadására. 
 
Mellékletek: 
 

1. Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények egységes szerkezetű alapító okirata 
 
Budapest, 2014. május 28. 

 
 Formanek Gyula s.k. 
 alpolgármester 

 

 
 
 
 



Normatív határozati javaslat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő 

Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények Alapító Okiratának módosításáról 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói 
jogkörében a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények Alapító Okiratát az alábbiak 
szerint módosítja: 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT  
 

1. Az Alapító Okirat preambuluma az alábbiak szerint módosul: 
 

"(Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete által a 426/1997. (XII.16.) számú határozattal megalkotott Alapító 
okiratot az 521/2000. (XI. 28.) számú, a 222/2005. (V.24.) számú, a 
332/1/3/2005. (X. 04.) számú, a 330/2009. (IX.02.) számú, a 110/2011. (IV. 06.) 
számú, a 26/2013. (I. 31.) számú, a 119/2013. (V. 16.) számú, a 144/2014. (V. 
15.), valamint a …/2014. (VI. …) számú Bp. Főv. IX. Ker. Ferencváros Önk. 
Kt. határozatok módosították.) 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) 
bekezdése szerinti tartalommal az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratot adja ki:” 

 
2. Az alapító okirat 15. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
 

„15. Telephelyei és a feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata az intézmény 
kizárólagos használatába adja az Önkormányzat tulajdonát képező:  
Budapest IX. kerület Ráday u. 26. (36927 hrsz. alatt felvett) 100 férőhelyes 
ingatlant, 
Budapest IX. kerület Thaly Kálmán u. 17. szám alatti (37714/2 hrsz. alatt felvett) 
50 férőhelyes 
ingatlant, 
Budapest IX. kerület Fehérholló utca 2-4. (38266/7 hrsz. alatt felvett) 60 
férőhelyes ingatlant, 
Budapest IX. kerület Pöttyös utca 8/a. szám alatti (38236/75 hrsz. alatt felvett) 
42 férőhelyes ingatlant, 
Budapest IX. kerület Dési Huber utca 9. (38236/366 hrsz. alatt felvett) 76 
férőhelyes ingatlant.” 
 

3. Az alapító okirat 17. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
 

„17. Vagyon feletti rendelkezés: 
 
Tevékenységéért, valamint a kezelésében levő vagyontárgyak rendeltetésszerű 
használatáért a vezető a jogszabályban meghatározott módon felelős. 
Gazdálkodási feladatait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és 
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 
31.) Korm. rendelet betartásával köteles ellátni. 



A jogszabályi követelményen felüli tevékenységét az Alapító anyagi 
lehetőségeinek függvényében fedezi.  
A működésére biztosított támogatást és a saját bevételeit önállóan használhatja 
fel.  
 
Többletbevételeinek az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályai alapján Budapest 
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által 
meghatározott részét személyi ösztönzésre, a fennmaradó hányadot pedig 
dologi költségekre és fejlesztésre fordíthatja.  
 
A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat – alapfeladata teljesítésének 
sérelme nélkül – a mindenkor hatályos, a Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi 
jogok gyakorlásáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló Budapest 
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
21/2012. (VI. 12.) önkormányzati rendelete szerint hasznosíthatja, bevételei 
növelésére fordíthatja.” 

 
4. Az alapító okirat záradéka az alábbiak szerint módosul:  
 

„Záradék: 
 
Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete 144/2014. (V. 15.) számú 
határozatával hagyta jóvá, valamint a …/2014. (VI. …) számú határozatával 
módosította.” 

 
5. Jelen Módosító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba. 
 
6. A módosító okiratot Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 

…../2014. (VI. ….) számú határozatával hagyta jóvá. 
 
Budapest, 2014. június 05. 

 
 

P.H. 
 

  __________________  
 dr. Bácskai János 
 polgármester 
 
 
Felelős:  dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 8 nap  

 
 
 
 
 
 
 
 



Melléklet: 

Alapító okirat 
(egységes szerkezetbe foglalt) 

 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által a 
426/1997. (XII.16.) számú határozattal megalkotott Alapító okiratot az 521/2000. (XI. 28.) 
számú, a 222/2005. (V.24.) számú, a 332/1/3/2005. (X. 04.) számú, a 330/2009. (IX.02.) 
számú, a 110/2011. (IV. 06.) számú, a 26/2013. (I. 31.) számú, a 119/2013. (V. 16.) számú, a 
144/2014. (V. 15.), valamint a …/2014. (VI. …) számú Bp. Főv. IX. Ker. Ferencváros Önk. 
Kt. határozatok módosították.) 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratot adja ki: 
 
A költségvetési szerv:  
 
1. Megnevezése:          Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények 
 
2. Rövidített neve:      Ferencvárosi Egyesített Bölcsődék 
 
3. Székhelye:    1092 Budapest, Ráday utca 46.  
 
4. Telephelyek neve, címe:  
 

Aprók háza IX/4. sz. Bölcsőde 1092 Budapest, Ráday utca 46. 
 
Fehérholló IX/6.  sz. Bölcsőde  1097 Budapest, Fehérholló utca 2-4. 
 
Pöttyös IX/10.     sz. Bölcsőde  1098 Budapest, Pöttyös utca 8/a. 
 
Manó-lak IX/14.  sz. Bölcsőde  1098 Budapest, Dési Huber utca  9. 
 
Varázskert IX/1.   sz. Bölcsőde 1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 17. 

 
5. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
(továbbiakban: Gyvt.), valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alapján a bölcsődei ellátás keretében: 
- a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátása, szakszerű gondozása 

és nevelése (Gyvt. 42. § (1) bekezdés); 
- fogyatékos gyermekek gondozása és nevelése legfeljebb a gyermek 6 éves koráig (Gyvt. 

42. § (2) bekezdés). 
 
 
 
 



6. Szakmai alaptevékenysége: 
  
A) A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
 

- Bölcsődei ellátás,  
- Házi gyermekfelügyelet (Gyvt. 44.§),  
- Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások: [Gyvt.42.§(3)] 

időszakos gyermekfelügyelet, gyermektorna. 
 
B) Államháztartási szakágazati besorolása: 
 

 889110 Bölcsődei ellátás  
 
C) Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 
      104030 Gyermekek napközbeni ellátás 
7. Működési területe: 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros közigazgatási területe. Az üres férőhelyek terhére 
a működési területen kívüli ellátást igénylőket is fogadhat.  
 
8. Törzskönyvi száma: 509251 
 
9. Irányító szerv megnevezése és székhelye: 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 
1092 Budapest, Bakáts tér 14. 
 
10. Alapító, fenntartó megnevezése és székhelye: 
  
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata  
 
1092 Budapest, Bakáts tér 14. 
 
11. A költségvetési szerv jogállása: jogi személy 
 
12. Vállalkozás: vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
 
13. Vezetőjének megbízási rendje: 
 
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. § (2) 
bekezdése, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a 
szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról 
szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. §-a alapján bízza meg. 
 
14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: 
 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján közalkalmazotti 
jogviszony. 
 
 



15. Telephelyei és a feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata az intézmény kizárólagos 
használatába adja az Önkormányzat tulajdonát képező:  

Budapest IX. kerület Ráday u. 26. (36927 hrsz. alatt felvett) 100 férőhelyes ingatlant, 

Budapest IX. kerület Thaly Kálmán u. 17. szám alatti (37714/2 hrsz. alatt felvett) 50 férőhelyes 

ingatlant, 

Budapest IX. kerület Fehérholló utca 2-4. (38266/7 hrsz. alatt felvett) 60 férőhelyes ingatlant, 

Budapest IX. kerület Pöttyös utca 8/a. szám alatti (38236/75 hrsz. alatt felvett) 42 férőhelyes 
ingatlant, 

Budapest IX. kerület Dési Huber utca 9. (38236/366 hrsz. alatt felvett) 76 férőhelyes 
ingatlant. 
 
16. Feladatellátást szolgáló vagyon: 
 
Az intézmény vagyonleltárában nyilvántartott tárgyi eszközök, valamint Budapest Főváros 
IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonában levő ingatlanok. 
 
17. Vagyon feletti rendelkezés: 
 
Tevékenységéért, valamint a kezelésében levő vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért a 
vezető a jogszabályban meghatározott módon felelős. 
Gazdálkodási feladatait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet betartásával köteles ellátni. 
A jogszabályi követelményen felüli tevékenységét az Alapító anyagi lehetőségeinek 
függvényében fedezi.  
A működésére biztosított támogatást és a saját bevételeit önállóan használhatja fel.  
 
Többletbevételeinek az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. 
(XII. 31.) Korm. rendelet szabályai alapján Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete által meghatározott részét személyi ösztönzésre, a 
fennmaradó hányadot pedig dologi költségekre és fejlesztésre fordíthatja.  
 
A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat – alapfeladata teljesítésének sérelme nélkül 
– a mindenkor hatályos, a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-
testületének 21/2012. (VI. 12.) önkormányzati rendelete szerint hasznosíthatja, bevételei 
növelésére fordíthatja. 
 
Budapest, 2014. június 05. 
 

P.H. 
  
 dr. Bácskai János 
 polgármester 
 
 
 



 
Záradék: 
 
Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testülete 144/2014. (V. 15.) számú határozatával hagyta jóvá, 
valamint a …/2014. (VI. …) számú határozatával módosította. 
Budapest, 2014. június 05. 
 

P.H. 
 
 dr. Bácskai János 
 polgármester 
 


