Kivonat 3/3. számú melléklet
ALAPÍTÓ OKIRAT
módosításokkal egységes szerkezetben
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a
rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1994. évben alapított Józsefvárosi Egyesített
Bölcsődék intézmény számára 277/2009. (VI.17.) számú határozatával kiadott alapító okiratát
az államháztartási szakfeladatok rendjéről szóló 8/2010. (IX. 10.) NGM tájékoztató és a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés g) pontja, az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről
szóló 292/2009. (XII. 30.) kormányrendelet, a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104.§-ának, a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 35.§ és 40.§-ának megfelelően
az alábbi, egységes szerkezetben foglalt, módosított alapító okiratát adja ki.
1. A költségvetési szerv
Neve: Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék
Székhelye: 1083 Budapest, Szigetvári utca 1.
Telephelyei:
1082 Budapest, Nagytemplom u. 1-3.
1087 Budapest, Százados út 1. (Kerepesi út 33.)
1085 Budapest, Horánszky u. 21.
1082 Budapest, Baross u. 117.
1082 Budapest, Baross u. 103/a.
1087 Budapest, Kerepesi 29/a. (konyha)

96 férőhely
48 férőhely
72 férőhely
72 férőhely
72 férőhely

Létrehozásáról rendelkező határozat:
A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 392/1994. (X. 11.) számú határozata.
Jogszabályban meghatározott közfeladata:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) (3) bekezdése, és a
gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt) 94. §
(3) bekezdés d) pontja alapján személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásként
kötelező önkormányzati feladatot lát el, továbbá a Gyvt 41. § (4), 42. § (3) bekezdésében
meghatározott szolgáltatásokat önként vállalt feladatként
biztosítja.
2. Alaptevékenysége:
Szakfeladat
SZJ száma: 889101

szakfeladat megnevezése: bölcsődei ellátás

– bölcsőde
– bölcsőde
– bölcsőde
– bölcsőde

1082 Bp., Nagytemplom u. 1-3. férőhelyszám: 96 fő
1087 Bp., Százados út 1.
férőhelyszám: 48 fő
1085 Bp., Horánszky u. 21.
férőhelyszám: 72 fő
1082 Bp., Baross u. 117.
férőhelyszám: 72 fő
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– bölcsőde

1082 Bp., Baross u. 103/a.

férőhelyszám: 72 fő

Szakfeladat
SZJ száma: 889108

szakfeladat megnevezése:
gyermekek egyéb napközbeni ellátása, játszócsoport,
otthoni gyermekgondozás

Szakfeladat
SZJ száma: 889109
Szakfeladat
SZJ száma: 85328-8

szakfeladat megnevezése:
gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb
szolgáltatások időszakos gyermekfelügyelet, játszóház ,
játékkölcsönzés
egyéb szociális és gyermekjóléti szolg.: játszóház,
Biztos kezdet gyerekház

Szakfeladat
SZJ száma: 562917

szakfeladat megnevezése:
munkahelyi étkeztetés

Szakfeladat
SZJ száma: 879018

szakfeladat megnevezése:
gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása

Szakfeladat
SZJ száma: 873012

szakfeladat megnevezése:
időskorúak átmeneti ellátása

Működési köre:
Közintézmény, működési köre: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
közigazgatási területe.
Irányító szerve:
Neve: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Besorolása tevékenységének jellege alapján:
közszolgáltató költségvetési szerv, közintézmény
Besorolása gazdálkodási jogkör alapján:
önállóan működő költségvetési szerv
Önálló létszám és bérgazdálkodó, teljes intézményi működési és szakmai tevékenységét
költségvetési keretén belül látja el, az intézményvezető gyakorolja a költségvetése felett a
kötelezettségvállalási és utalványozási jogkört.
Az irányító szerv kijelöli a Józsefvárosi Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalát, mely az
önállóan működő költségvetési szerv meghatározott pénzügyi – gazdasági feladatait ellátja.
Vállalkozási tevékenysége: nincs
3. A feladat ellátását szolgáló önkormányzati vagyon, vagyon feletti rendelkezési jog
- a Budapest, VIII., Nagytemplom u. 1-3., az 1099 számú tulajdoni lapon a 35699 hrsz. alatt
felvett 1802 m2 alapterületű ingatlan,
- a Budapest, VIII., Horánszky u. 21. a 1900 számú tulajdoni lapon a 36611 hrsz. alatt felvett
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1133 m2 alapterületű ingatlan,
- a Budapest VIII., Szigetvári utca 1.; a 35499/A/3 és A/2 hrsz. alatt felvett 147+184 m 2
alapterületű helyiségek,
- a Budapest Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező ingatlan tulajdonjog 8371/14/A/2
hrsz. alatt felvett ingatlan 1200/10000 tulajdoni hányad Budapest, VIII., Százados út 1.
Budapest, VIII., Kerepesi út 33. (.) 307 m 2 helyiségcsoport használata az intézményt illeti
meg,
- a Budapest, VIII., Baross u. 117. rendezetlen tulajdonviszony,
- a Budapest, VIII., Baross u. 103/a. rendezetlen tulajdonviszony.
A Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok
használati joga (a függelékben szereplő helyiséglista szerint), a rajtuk lévő felépítményekkel,
valamint a vagyontárgyak (gépek, tárgyi eszközök, stb.) az állóeszközleltár szerint az
intézményt illetik meg.
A vagyon feletti rendelkezésre a Képviselő-testület által alkotott rendeletekben meghatározott
szabályok az irányadók.
4. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje, foglalkoztatottjaira vonatkozó
foglalkoztatási jogviszony:
A költségvetési szerv vezetőjét /kinevezett magasabb vezető beosztású közalkalmazott/ az
irányító szerv nevezi ki, menti fel vagy vezetői megbízását vonja vissza a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi
ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet szerint.
Foglalkoztatottjainak jogviszonya: közalkalmazott
5. A költségvetési szerv képviselete
A költségvetési szerv vezetője, valamint az általa megbízott dolgozó.
Záradék
Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi
Önkormányzat Képviselő-testülete a 79/2011. (II. 17.) számú határozattal fogadta el.
Jelen alapító okirat 2011. március 1-től hatályos.
Budapest, 2011. február …….

Dr. Mészár Erika
a jegyzőt helyettesítő aljegyző

Dr. Kocsis Máté
polgármester
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Függelék
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék
Bölcsőde telephely
Nagytemplom utca 3.
alagsor
öltöző
tápszerkonyha
hulladéktároló
főzőkonyha
húselőkészítő
fekete mosogató
zöldség előkészítő
kazánház
mosoda
múzeum
raktár
előadóterem,könyvtár
sóbarlang
folyosó
földszint
főbejárat
iroda
előtér
felnőtt étkező
fehérmosogató
csoportszoba
átadó
gyermekfürdető
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék
Bölcsőde telephely
Horánszky utca 21.
Pince szint
pincelejáró
felvonó akna
fürdőszoba
fürdő
WC-mosdó
raktár
Földszint
gyermekkocsi tároló
raktár
előtér
tejkonyha
csoport szoba
átadó

Helyiségek száma
(db)
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
4
4
Helyiségek száma
(db)
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
4

gyermekfürdető
elkülönítő
WC-mosdó
terasz
Első emelet
iroda
orvosi szoba
előtér
elkülönítő
átadó
gyermekfürdető
csoportszoba
terasz
WC-mosdó
raktár
Második emelet
öltöző
előtér
személyzeti étkező
konyha
zöldség előkészítő
raktár
moslék tároló
WC-mosdó
mosoda
Harmadik emelet
raktár
előtér
elkülönítő
átadó
gyermekfürdető
csoportszoba
WC-mosdó
terasz
Tető
személyfelvonó
felvonó akna
kazánház
tágulási tartály
szerelőakna
ételfelvonó gépház
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék
Bölcsőde telephely
Baross utca 117
öltöző / zuhanyozó
tápszerkonyha
hulladéktároló

1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
2
Helyiségek száma
(db)
2
1
1
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főzőkonyha
húselőkészítő
zöldség előkészítő
fehérmosogató
elkülönítő
vasaló
mosoda
felnőtt étkező
raktár
folyosó
gazdasági bejárat
udvari bejárat
iroda
előtér
csoportszoba
átadó
gyermekfürdető
mosdó / WC
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék
Bölcsőde telephely
Baross utca 103/a
öltöző / zuhanyozó /
tápszerkonyha
hulladéktároló
főzőkonyha
húselőkészítő
zöldség előkészítő
fehérmosogató
elkülönítő
vasaló
mosoda
felnőtt étkező
raktár
folyosó
gazdasági bejárat
udvari bejárat
iroda
előtér
csoportszoba
átadó
gyermekfürdető
mosdó / WC

1
1
1
1
3
1
1
1
6
1
1
1
1
2
6
3
3
4
Helyiségek száma
(db)
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
6
1
1
1
2
2
6
3
3
2
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Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék
Bölcsőde telephely
Százados út 1 / Kerepesi út 33 /
öltöző /zuhanyozó
felnőtt mosdó / WC
tálaló konyha
hulladéktároló
felnőtt étkező
mosdó
folyosó
fő bejárat
udvari kijárat
iroda
előtér
csoportszoba
átadó
gyermekfürdető

Helyiségek száma
(db)

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék
Bölcsőde telephely
Kerepesi 29/a konyha
öltöző /zuhanyozó
mosdó / WC
főző konyha
hulladéktároló
étel kiosztó / előtér /
zöldség előkészítő
iroda
kazánház
raktár
iroda előtér

Helyiségek száma
(db)

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék
székhely
Szigetvári utca 1
pince
iroda
foglalkoztató / felnőtt /
foglalkoztató / gyermek /
gyermek fürdető
tea konyha
WC
zuhanyozó
recepció

Helyiségek száma
(db)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
3
1

1
4
1
1
1
1
1
1
1
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