






1. számú melléklet 

Okirat száma: A 21/2016 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011 . évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a XVI. kerületi 
Kertvárosi Egyesített Bölcsőde alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde 

1.1.2. rövidített neve: Egyesített Bölcsőde 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 1165 Budapest, Centenáriumi sétány 5/a 

1.2.2. telephelyein: 
telephely megnevezése telephely címe 

1 SZIVÁRVÁNY Bölcsőde 1163 Budapest, Cziráki utca 22. 

2 Árpádföldi BOROSTYÁN Bölcsőde 1162 Budapest, Monoki utca 67. 

3 BÓBITA Bölcsőde 1163 Budapest, Kolozs utca 36. 

4 NAPSUGÁR Bölcsőde 1164 Budapest, Felsőmalom utca 5-7. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1997.01.01. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 

2.2.2. székhelye: 1163 Budapest, Havashalom utca 43. 



3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 1163 Budapest, Havashalom utca 43. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 

3.2.2. székhelye: 1163 Budapest, Havashalom utca 43. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: „A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról „ 
szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. § (1) bekezdése szerint: A bölcsőde a családban nevelkedő 
3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító 
intézmény. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 
szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 889110 Bölcsődei ellátás 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

4.3.1. „A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról" szóló 1997. évi XXXI. 
törvény alapján a családban nevelkedő 3 éven aluli és azon 3. életévét betöltött 
gyermekek, akik testi vagy szellemi fejlettségi szintjük alapján még nem érettek az 
óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig történő napközbeni 
ellátása, szakszerű gondozása és nevelése. A bölcsőde az alapellátás keretében 
végzi a fogyatékos gyermekek nevelését és gondozását, továbbá az alapellátáshoz 
kapcsolódó szolgáltatásokat nyújt. 

4.3.2.Az alaptevékenység végzése az alábbi szolga tatási helyeken: 
Szolgáltatási hely ellátott tevékenység 

1 XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde, 1165 
Budapest, Centenáriumi sétány 5/a „Centi" 

Bölcsőde- székhely 

108 férőhelyen bölcsődei ellátás 

2 Napsugár Bölcsőde 80 férőhelyen bölcsődei ellátás, 
melynek keretében 15 férőhelyen 

fogyatékos gyermekek ellátása 

3 Árpádföldi „Borostyán" Bölcsőde 40 férőhelyen bölcsődei ellátás 



4 Bóbita Bölcsőde 80 férőhelyen bölcsődei ellátás, 
egyéb iránt ellátja Budapest XVI. 

kerületi Napsugár Óvoda, Borotvás 
utca 8-12. szám alatti telephelyén az 

óvodás gyermekek étkeztetését. 

5 Szivárvány Bölcsőde 52 férőhelyen bölcsődei ellátás 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 104030 Gyermekek napközbeni ellátása 

2 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása 

3 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali 
intézményében 

4 104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében 

5 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

6 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budapest Főváros XVI. kerülete 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét a 
mindenkor hatályos, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben és a végrehajtására 
kiadott kormányrendeletben foglaltak szerint a Budapest Főváros XVI. kerületi 
Önkormányzat Képviselő-testülete pályázat útján, öt év határozott időre bízza meg, az 
egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkalmazotti jogviszony A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 

2 megbízási jogviszony 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

6. Záró rendelkezés 



Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2013. június 28. napján kelt alapító okiratot visszavonom. 

Kelt: Budapest, 2016. december 14. 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 . (XII. 31.) Korm. rendelet 
5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a XVI. 
kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde 2016. december 14. napján kelt, 

napjától alkalmazandó M21/2016 okiratszámú módosító 
okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának. 

Kelt: 

P.H. 



Okirat száma: M 21/2016 

Módosító okirat 

A XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde, Budapest Főváros XVI. kerületi 
Önkormányzat Képviselő-testülete által 2016 . január 27. napján kiadott, A 3 / 2 0 1 6 számú 
alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011 . évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján -
/ 2 0 1 6 . (XII. 14.) Kt. határozatra figyelemmel - a következők szerint módosítom: 

1. Az alapító okirat 4.3.2. pontjában szereplő rendelkezés helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

Szolgáltatási hely ellátott tevékenység 

1 XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde, 1165 
Budapest, Centenáriumi sétány 5/a „Centi" 

Bölcsőde- székhely 

108 férőhelyen bölcsődei ellátás 

2 Napsugár Bölcsőde 80 férőhelyen bölcsődei ellátás, 
melynek keretében 15 férőhelyen 

fogyatékos gyermekek ellátása 

3 Árpádföldi „Borostyán" Bölcsőde 40 férőhelyen bölcsődei ellátás 

4 Bóbita Bölcsőde 80 férőhelyen bölcsődei ellátás, 
egyéb iránt ellátja Budapest XVI. 

kerületi Napsugár Óvoda, Borotvás 
utca 8-12. szám alatti telephelyén az 

óvodás gyermekek étkeztetését. 

5 Szivárvány Bölcsőde 52 férőhelyen bölcsődei ellátás 

Jelen módosító okiratot 2017. január 1. napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Budapest, 2016. december 14. 

P.H. 



2. számú melléklet 

Okirat száma: A 22/2016 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2 0 1 1 . évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011 . évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Budapest XVI. kerületi 
Napsugár Óvoda alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 
l.l.l.megnevezése: Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 1163 Budapest, Cziráki utca 8-10. 

1.2.2. telephelyééi): 
telephely megnevezése telephely címe 

1 Lándzsa 1163 Budapest, Lándzsa utca 23. 

2 Vadvirág 1. 1163 Budapest, Borotvás utca 8-12. 

3 Vadvirág 2. 1163 Budapest, Ágoston Péter utca 31-35. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1997. 01. 01. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 

2.2.2. székhelye: 1163 Budapest, Havashalom utca 43. 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

megnevezése székhelye 

1 Vadvirág Óvoda 1163 Budapest, Borotvás utca 8-12. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 



3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 1163 Budapest, Havashalom utca 43. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 

3.2.2. székhelye: 1163 Budapest, Havashalom utca 43. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Óvodai nevelés a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény alapján 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 
szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 Óvodai nevelés 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

4.3.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja 
szerinti óvodai nevelés, mely a gyermek hároméves korában kezdődik, és addig az időpontig 
tart, ameddig a gyermek a tankötelezettség teljesítését meg nem kezdi. 
A Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda Vadvirág 1. telephelyére járó 112 gyermek 
étkeztetését a XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde Bóbita Bölcsőde telephelyén 
működő konyhája látja el. 

4.3.2. Az intézmény a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján ellátja a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 4. § 25. pontja szerint: a kiemelt figyelmet, különleges 
bánásmódot igénylő érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság 
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral 
(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, a többi gyermekkel 
együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 091110 Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai 

2 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának 
szakmai feladatai 

3 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

4 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

5 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 

Budapest Főváros XVI. kerületének a fenntartó által kijelölt körzete 



4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: 

a módosított kiadási előirányzatok 10 %-a. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

A költségvetési szerv vezetőjét a mindenkor hatályos, a köznevelésről szóló törvényben és 
a végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglaltak szerint a Budapest Főváros XVI. 
kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete öt év határozott időtartamra bízza meg, és 
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete menti fel. Az egyéb 
munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 Közalkalmazotti jogviszony 1992. XXXIII. törvény (Kjt.) a közalkalmazottak 
jogállásáról 

2 Megbízási jogviszony 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény 

6.1.1. típusa: Óvoda 

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja 
szerinti óvodai nevelés, valamint az (1) bekezdés r) pontja szerint a többi 
gyermekkel együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 
nevelése-oktatása. 

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Önálló költségvetéssel rendelkező 
költségvetési szerv. Az intézmény pénzügyi, gazdálkodási és számviteli feladatait a 
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági Működtető Ellátó 
Szervezete látja el, székhelye 1163 Budapest, Havashalom utca 43. 

6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési 
intézmény 

feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése 
maximális gyermek-, 
tanulólétszám 

1 Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda 112 fő 

2 Lándzsa 84 fő 

3 Vadvirág 1. 112 fő 

4 Vadvirág 2. 112 fő 



6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 
ingatlan címe ingatlan 

helyrajzi 
száma 

vagyon feletti 
rendelkezés joga 
vagy a vagyon 
használati joga 

az ingatlan 
funkciója, célja 

1 

1163 Budapest, Cziráki utca 8-10. 100.052 vagyon feletti 
rendelkezés 
joga: XVI. 
kerületi 
Önkormányzat 
vagyon 
használati joga: 
Budapest XVI. 
kerületi 
Napsugár Óvoda 

óvoda 

2 

1163 Budapest, Lándzsa utca 23. 103.256 vagyon feletti 
rendelkezés 
joga: XVI. 
kerületi 
Önkormányzat 
vagyon 
használati joga: 
Budapest XVI. 
kerületi 
Napsugár Óvoda 

óvoda 

3 

1163 Budapest, Borotvás utca 8-
12. 

102.205005 vagyon feletti 
rendelkezés 
joga: XVI. 
kerületi 
Önkormányzat 
vagyon 
használati joga: 
Budapest XVI. 
kerületi 
Napsugár Óvoda 

óvoda 

4 

1163 Budapest, Ágoston Péter 
utca 31-35. 

103.697 vagyon feletti 
rendelkezés 
joga: XVI. 
kerületi 
Önkormányzat 
vagyon 
használati joga: 
Budapest XVI. 
kerületi 
Napsugár Óvoda 

óvoda 

7. Záró rendelkezés 



Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. április 24. napján kelt alapító okiratot visszavonom. 

Kelt: Budapest, 2016. december 14. 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 . (XII. 31.) Korm. rendelet 
5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Napsugár 
Óvoda 2016. december 14. napján kelt, napjától alkalmazandó 
M22/2016 okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának. 

Kelt 

P.H. 



Okirat száma: M22/2016 

Módosító okirat 

A Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda a Budapest Főváros XVI. kerületi 
Önkormányzat képviselő-testülete által 2016 . április 22. napján kiadott A 7 / 2 0 1 6 számú 
alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011 . évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011 . évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján - a / 2 0 1 6 . (XII. 
14.) Kt. határozatra figyelemmel - a következők szerint módosítom: 

1. Az alapító okirat 4.3.1. pontjában a 

„A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja 
szerinti óvodai nevelés, mely a gyermek hároméves korában kezdődik, és addig az 
időpontig tart, ameddig a gyermek a tankötelezettség teljesítését meg nem kezdi." 

rendelkezés helyébe a: 

„A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja 
szerinti óvodai nevelés, mely a gyermek hároméves korában kezdődik, és addig az 
időpontig tart, ameddig a gyermek a tankötelezettség teljesítését meg nem kezdi. 

A Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda Vadvirág 1. telephelyére járó 112 gyermek 
étkeztetését a XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde Bóbita Bölcsőde telephelyén 
működő konyhája látja el." 

rendelkezés lép. 

Jelen módosító okiratot 2017. január 1. napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Budapest, 2016. december 14. 

P.H. 


