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A L A P Í T Ó  O K I R A T 
módosító okirata 

 
Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata a szakfeladatrendről és az államháztartási 
szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII.31.) NGM rendelet, az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV tv. valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 
Korm. rendelet, 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 ……./2012. (……...) számú önko. határozatával egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki. 
 
1. A költségvetési szerv elnevezése 
 
Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye 

 
 
2. Az alapító okirat 3. pont alpontjainál 3.1.10. alpont kerül feltüntetésre az alábbiak 
szerint 
3. A költségvetési szerv telephelyei: 
3.1.10. 1048 Budapest, Hajló u. 2-8   50 férőhely 
 Hajló Bölcsőde 
 
 
3. Az alapító okirat 4. ponja helyébe az alábbi pont kerül 
4. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata 

 
Az Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye a gyermekek védelméről és gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. XXXI. tv. és a 23/2010. (VIII.23.) önkormányzati rendeletben 
meghatározott gyermekek napközbeni ellátása, gondozása, nevelése céljából létrehozott 
szerv.  

 
 
4. Az alapító okirat 5. pontja helyébe az alábbi pont kerül 
5. A költségvetési szerv tevékenysége 
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 még 
nem érett az óvodai nevelésre, a 4. életévének betöltését követő augusztus 31-ig tovább 
gondozható a bölcsődében. 
 
A költségvetési szerv alaptevékenysége   Szakágazat szám 
Bölcsődei ellátás       889110 
 
A költségvetési szerv alaptevékenysége   Szakfeladat 
Bölcsődei ellátás       889101 
 
 
5. Az alapító okirat 9. pontja „költségvetési szerv gazdálkodási jogköre” kifejezés 
költségvetési szerv gazdálkodási besorolás kifejezésre változik. 
 
 
6. Az alapító okirat 11. pontja helyébe az alábbi pont kerül  
11. A költségvetési szerv foglalkoztattjaira vonatkozó jogviszony megjelölése 

 
Az intézmény foglalkoztattjainak jogviszonya közalkalmazotti jogviszony, melyekre a 
közalkalmazottak jogállásától szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. 
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Az Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye alapító okiratának módosítását Budapest 
Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Képviselő-testülete …………../2012. (…….)számú 
határozatával 2012. augusztus 31-ei hatállyal hagyta jóvá. 
 
 
 
 
Budapest, 2012. május 15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Wintermantel Zsolt       Dr. Tahon Róbert 
                      polgármester              jegyző 


