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A döntéshez egyszerű   

minősített X többség szükséges. 
  
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 
nem  

 
  
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 
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Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  
  



 
BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

ALPOLGÁRMESTER  
 
Ügyiratszám: Kp/…-../2013/XII. 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása (a továbbiakban: Gyvt.), 
valamint 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 hatályba lépése miatt is indokolt a Ferencvárosi 
Egyesített Bölcsődei Intézmények (a továbbiakban: FEBI) Alapító Okiratának módosítása. 
 
Az Alapító Okiratban az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet  
vonatkozó szakaszaira történő hivatkozás került átvezetésre. 
 
Az Okirat 1. pontjában az alapító, fenntartó és irányító mellett megnevezésre került a 
működtető is, amely a FEBI esetében Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata.  
 
A 4. pontban a telephelyek felsorolásánál a Fehérholló IX/6. sz. Bölcsőde (1097 Budapest, 
Fehérholló u. 2-4.) vonatkozásában a férőhelyek száma 65 főről 60 főre változik, mivel 
Budapest Főváros Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala a működési engedélyt az egy 
csoportban gondozható gyermekek számára tekintettel 60 főre adta meg.      
 
A módosított Gyvt. 42. § (1) bekezdése szerint: „A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven 
aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény. 
Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem 
érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és 
gondozható a bölcsődében.”  
A (2) bekezdés szerint: „A bölcsőde az (1) bekezdésben foglaltakon túl végezheti a 
fogyatékos gyermekek nevelését és gondozását is. A bölcsődei ellátásban az Nktv. 4. § 25. 
pontja szerinti gyermek legfeljebb hatéves koráig vehet részt.”  
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nktv.) 4. § 25. pontja azt részletezi, 
hogy mely gyermekek, tanulók tartoznak a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló közé. 
 
A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami 
fenntartásba vételéről szóló 2012. CLXXXIII. törvény 2. § (1) b) pontja rendelkezik arról, 
hogy az önkormányzati fenntartó 2013. január 01. hatállyal módosítja az általa fenntartott 
települési önkormányzati és 2013. január 1. napjától állami feladattá váló köznevelési 
alapfeladatot egyaránt ellátó korai fejlesztést, és gondozást alapfeladatként ellátó bölcsőde 



alapító okiratát akként, hogy az intézmény 2013. január 1. napjától kizárólag önkormányzati 
feladatot lásson el.  
 
A Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények férőhelyszáma 250, ebből mindösszesen 4 
fő sajátos nevelési igényű gyermek ellátását biztosították az elmúlt évben. Erre való tekintettel 
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban: KIK) nem kívánta fenntartásra 
átvenni a bölcsődéket.  
 
A FEBI alapító Okiratának módosítása 2012. december 31. napjáig nem történt meg, így 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata és a KIK között a köznevelési 
intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás-átvételről, a 
feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó 
vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról megkötött megállapodás szerint az 
önkormányzat vállalta, hogy a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények alapító okiratát  
2013. január 31. napjáig módosítja. 
 
A fentiek alapján a bölcsőde a továbbiakban nem láthat el korai fejlesztést. Ezt a 
tevékenységet a Klebenlsberg Intézményfenntartó Központ utazó gyógypedagógusok 
segítségével biztosítja 2013. májustól.  
 
A szakmai előírásoknak megfelelően a bölcsőde biztosítja az egyéni és csoportos fejlesztésre 
alkalmas helyiséget, valamint az ehhez szükséges fejlesztő eszközöket. A habilitáció a 
fogyatékos (veleszületett vagy kora gyermekkorban kialakult, 3 éves koráig) akadályozott 
gyermekek életre való felkészítését, társadalmi életre alkalmassá tételét jelenti.  A 
habilitációnál nagyon fontos az életkor, tehát minél korábbi a felismerés, annál korábban 
kezdődhet meg a fejlesztés, a gondozás. Alapvető fontosságú, hogy minél korábban tudjanak 
segítséget nyújtani a gyermek számára.  
 
A bölcsőde alkalmazásában álló gyógypedagógus kisgyermeknevelői végzettséggel is 
rendelkezik, a napközbeni gondozáskor a korai fejlesztést igénylő gyermekek folyamatos 
fejlesztése biztosítva van az intézményben.  
 
A fentiekre tekintettel az Alapító Okirat 8.2. pontjában a közfeladatok és alaptevékenységek 
sorból törlésre kerül  a korai fejlesztés, mivel ennek állami feladattá történő minősítése 
következtében az önkormányzati fenntartású intézményben ilyen feladatellátás nem 
működhet. Az alapfeladatok között a Gyvt-ben meghatározott fogyatékos gyermekek 
gondozása és nevelése került meghatározásra.  
 
Az Alapító Okirat 9. pontban pontosításra került a felügyelettel és irányítással megbízott iroda 
megnevezése.  
 
A 10. pont módosítása a jogszabályi változások – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet, valamint 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 - miatt indokolt.  
 
Az Alapító Okirat 12. pontjából törlésre került a gazdasági vezető kinevezése, mivel 
személyét a FEBI intézményvezetője nevezi ki.  
 
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 előterjesztésem megtárgyalására és a határozati javaslat 
elfogadására. 
 
Mellékletek: 
 

1. Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények egységes szerkezetű alapító okirata 
 
 
Budapest, 2013. január 23. 

 
 
Formanek Gyula s.k. 
 alpolgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1092 Budapest, Bakáts tér 14. Tel.: 215-7420, fax.:216-3288, e-mail: formanekgy@ferencvaros.hu 



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 helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„Budapest Fővárosi IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) 
bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően a 426/1997. 
(XII.16.) számú határozattal megalkotott, az 521/2000. (XI. 28.) számú 
határozattal, a 222/2005. (V.24.) számú határozattal, a 332/I/3/2005.(X. 04.) 
számú határozattal, a 330/2009. (IX. 02.) számú határozattal, a 110/2011. 
(IV.06.) számú határozattal, valamint a …/2013. (I. 31.) számú határozattal 
módosított Alapító Okiratát az alábbi egységes szerkezetben adja ki a 
törzskönyvi bejegyzés hatályával.”  
 

2. Az Alapító Okirat 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„1. A költségvetési szerv elnevezése, alapítási éve: 

 
Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények  

1997. 
 

Alapítója: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
 székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14. 

 
Fenntartója, irányítója, működtetője: Budapest Főváros IX. kerület 

Ferencváros Önkormányzata 
címe: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.” 

 
3.  Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„4. Telephelyei: 
 

- Aprók háza     IX/4.  sz. Bölcsőde    1092 Budapest, Ráday u. 46.       
100 férőhely    36927 hrsz.  2128 m2 

- Fehérholló      IX/6.  sz. Bölcsőde    1097 Budapest, Fehérholló u. 2-4.   
60 férőhely    38266/7 hrsz. alatti 4007 
m2 alapterületű ingatlan 2490 m2 nagyságú része  

- Pöttyös           IX/l0. sz. Bölcsőde    1098 Budapest, Pöttyös u.8/a.
        42 férőhely    38236/75 hrsz.  3891 m2 

- Manó-lak        IX/14. sz. Bölcsőde   1098 Budapest, Dési Huber u.9.      
48 férőhely    38236/366 hrsz. 4226 m2” 

 
 
 
 



 
4. Az Alapító Okirat 8. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

 „8. Közfeladatai és alaptevékenységei: 
 

8.1. Gyermekjóléti alapellátások: a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) szerint:   
gyermekjóléti alapellátás: gyermekek napközbeni ellátása – bölcsőde, házi 
gyermekfelügyelet. Fogyatékos gyermekek gondozása és nevelése. 

 

8.2. A szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 
56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet alapján:   

Szakágazat szám: 889110 bölcsődei ellátás  
TEAOR szám: 8891 gyermekek napközbeni ellátása 

 
A.) Ellátandó alaptevékenysége: 

889101   Bölcsődei ellátás 
889103   Házi gyermekfelügyelet 
889109   Gyermekek napközbeni ellátáshoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások: 

                 időszakos gyermekfelügyelet, gyermektorna, játékkölcsönzés 
 

B.) Vállalkozási tevékenysége: nincs”          
 

5. Az Alapító Okirat 9. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„9. Felügyelete és irányítása: 
 

A Ferencvárosi Egyesített Bölcsődék általános felügyeletét és irányítását 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Humánszolgáltatási Irodán, a gazdálkodási tevékenységgel 
összefüggő feladatokat a Pénzügyi Irodán keresztül látja el.” 

 
6. Az Alapító Okirat 10. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„10. Gazdálkodása és vagyona feletti rendelkezési jog:  
 

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 
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 
Fővárosi 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.” 

 
7. Az Alapító Okirat 12. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

12. Vezetőjének kinevezési rendje és a foglalkoztatottak foglalkoztatási 
jogviszonyai: 

 
Egyszemélyi felelős vezető az egyesített bölcsődevezető.  
A vezetői állás betöltése a mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon 
történik. 
A kinevezési jog Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testületét illeti meg, az egyéb munkáltatói 
jogokat a polgármester gyakorolja. 
A foglalkoztatottakat az egyesített bölcsődevezető közalkalmazotti jogviszony, 
munkaviszony illetve megbízási viszony keretében alkalmazza. 
 

8. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan 
tartalommal érvényesek. 
 
9. Jelen Módosító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba. 

 
 
Budapest, 2013. január 31. 

Dr. Bácskai János  
polgármester 

 
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester 
Határidő:  8 nap  



           1. melléklet 
Alapító Okirat  

egységes szerkezetben 
 

Budapest Fővárosi IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet 5. § (1)-(2) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően a 
426/1997. (XII.16.) számú határozattal megalkotott, az 521/2000. (XI. 28.) számú 
határozattal, a 222/2005. (V.24.) számú határozattal, a 332/I/3/2005.(X. 04.) számú 
határozattal, a 330/2009. (IX. 02.) számú határozattal, a 110/2011. (IV.06.) számú 
határozattal, valamint a …/2013. (I. 31.) számú határozattal módosított Alapító Okiratát az 
alábbi egységes szerkezetben adja ki a törzskönyvi bejegyzés hatályával.  
 
1. A költségvetési szerv elnevezése, alapítási éve: 

 
Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények  

1997. 
 

Alapítója : Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
 székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14. 

 
Fenntartója, irányítója, működtetője: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 

Önkormányzata 
címe: 1092 Budapest, Bakáts tér 14. 

 
2. A költségvetési szerv rövidített elnevezése: 

Ferencvárosi Egyesített Bölcsődék 
 
3. Székhelye:          Budapest, IX. Ráday u. 46. 
 
4. Telephelyei: 
 

- Aprók háza     IX/4.  sz. Bölcsőde    1092 Budapest, Ráday u. 46.       100 férőhely 
36927 hrsz.  2128 m2 

- Fehérholló      IX/6.  sz. Bölcsőde    1097 Budapest, Fehérholló u. 2-4.     60 férőhely 
38266/7 hrsz. alatti 4007 m2 alapterületű  
ingatlan 2490 m2 nagyságú része  

- Pöttyös           IX/l0. sz. Bölcsőde    1098 Budapest, Pöttyös u.8/a.         42 férőhely 
38236/75 hrsz.  3891 m2 

- Manó-lak        IX/14. sz. Bölcsőde   1098 Budapest, Dési Huber u.9.        48 férőhely 
38236/366 hrsz. 4226 m2 

 
5. Típus szerinti besorolása: 

 

- típusa: szociális, gyermekvédelmi költségvetési szerv. 
 

6. Működési területe: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros közigazgatási területe. Az 
üres férőhelyek terhére a működési területen kívüli ellátást igénylőket is 
fogadhat. 

 



 
 
7. Alapfeladata: 

A Ferencvárosi Önkormányzat törvényben meghatározott feladatai körébe tartozó 
gyermekjóléti alapellátások keretében nyújtott személyes gondoskodás a családban 
nevelkedő három éven aluli gyermekek napközben ellátásának intézményes 
megvalósítására. 

 
8.  Közfeladatai és alaptevékenységei: 

 

8.1. Gyermekjóléti alapellátások: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) szerint:   
gyermekjóléti alapellátás: gyermekek napközbeni ellátása – bölcsőde, házi 
gyermekfelügyelet. Fogyatékos gyermekek gondozása és nevelése. 

 
8.2. 2010. január 1-től érvényes szakfeladatrend alapján:   

Szakágazat szám: 889110 bölcsődei ellátás  
TEAOR szám: 8891 gyermekek napközbeni ellátása 

 
A.) Ellátandó alaptevékenysége: 

889101   Bölcsődei ellátás 
889103   Házi gyermekfelügyelet 
889109   Gyermekek napközbeni ellátáshoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások: 
                 időszakos gyermekfelügyelet, gyermektorna, játékkölcsönzés 

 
B.) Vállalkozási tevékenysége: nincs          

Fenti tevékenységek egymással mellérendelten, a komplexitásnak megfelelően működnek. 
A kisegítő- tevékenység arányainak felső határa a szerv kiadásaiban: 15 %. 

 
9. Felügyelete és irányítása: 
 

A Ferencvárosi Egyesített Bölcsődék általános felügyeletét és irányítását Budapest 
Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Humánszolgáltatási Irodán, a gazdálkodási tevékenységgel összefüggő feladatokat a 
Pénzügyi Irodán keresztül látja el. 

 
10. Gazdálkodása és vagyona feletti rendelkezési jog:  

 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 
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 Fővárosi 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. 

 
11. Vagyona:  
 

Budapest Fővárosi IX. kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező és 
telephelyeiként a 4. pontban megjelölt 12.735 m2 összalapterületű ingatlanok, valamint 
mindazon eszközök, amelyeket a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az 
államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet szerinti mérleg tartalmaz. 

 
12. Vezetőjének kinevezési rendje és a foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonyai: 

 
Egyszemélyi felelős vezető az egyesített bölcsődevezető.  
A vezetői állás betöltése a mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon történik. 
A kinevezési jog Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 
Képviselő-testületét illeti meg, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 
A foglalkoztatottakat az egyesített bölcsődevezető közalkalmazotti jogviszony, 
munkaviszony illetve megbízási viszony keretében alkalmazza. 

 

 

Budapest, 2013. január 31.  
 
 
 
 
                  Dr. Nagy Hajnalka                                          Dr. Bácskai János 
                            jegyző                                                        polgármester 
 
 

 
 


