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BUDAPEST FoVAROS XVI. KERULETI oNKORMANYZAT
POLGARMESTERE

Kisztllt a Kipvisel6-testtilet 2017. j nius 2 1. napjdn tartand6 lisire
Kiszitette: kilintni Gayer Vikt6ria kdltsigvetdsi ds pdnziigti referens ds

Majornd Szabb Etelka intizmdnyi referens

Tirry: Egyes intdzm6nyek alapit6 okiratanak
m6dositrisa

Tisztelt K6pvisel6-testiilet!

A Kdpvisel6-tesfiler a 40212016. (XII. 14.) 6.s a 40312016. (XII. 14.) Kt. hatiirozat6ban ddntdtt
a XVI. keriileti Kertv6rosi Egyesitett Bdlcs6de ds a Budapest XVI. keriileti Napsugrir 6voda
alapit6 okiratrinak m6dositiisa mellett. A 2016. dvi m6dositds a Magyar Atlamkincstrt (a
tov6bbiakban: Kincst6r) azon k6r6s6n alapult, hogy mindk6t intdzm6ny alapit6 okiratdban
meg kellett jeleniteni, hogy Kertvrirosi Egyesitett Bdlcsride ,.B6bita Bdlcs<ide" (Kolozs utca
36.) telephely6n l6v6 konyha Litja el a Budapest XVI keriileti Napsugii,r Ovoda Vadvirrig 1.
(Borotvris utca 8-12.) telephelydn az 6vodris gyermekek 6tkeztet6s6t.

A k6zbeszerz6si eljrirris eredmdnyek6nt 2017. jrilius l-j6t6l valamennyi az O*orminyzat
tulajdonriban rill6 kdmevel€si int6zrnenyben a gyerekek 6tkeaetds6t a Junior Venddgl6t6 Zrt.
ldtja el.
A fentieket figyelembe vdve a XVI. keriileti Kertvrirosi Egyesitett B6lcs6de 6s a Budapest
XVI. keriileti Napsugrir Ovoda alapit6 okirat6b6l tdrdlni sztiks6ges az 6tkeztet6sre vonatkoz6
bejegyzdseket, a B6lcs6de alapit6 okirat6ban szerepl6 ,,096015 Gyermeketkeztetes
k6znevel6si int6zm6nyben" kormiiLnyzati frrnkci6szirnot.

A tdbbi kcizneveldsi int6zm6ny eset6ben nincs sztiksdg az alapit6 okiratok m6dositris6ra,
tekintettel arra, hogy eddig is gazdasrigi szolgriltat6 kitta el a a gyerekek 6tkeztet6set.

A Budapest XVI. kertileti Polg6rmesteri Hivatal alapit6 okiratiit m6dositani sztiks6ges, mivel
a Polgrirmesteri Hivatal jelenleg hauilyos alapit6 okiratriban a telephelyek kdzdtt szerepelnek
a ,,1165 Budapest, Veres P6ter [t 155-157." 6s a ,,1164 Budapest, Batthyriny Ilona u. 16."
cimii telephelyek.
A Kertvarosi ds Helytort6neti Eml6kezet Kdzpont (a tov6bbiakban:KHEK) alapit6 okiratriban
a 1165 Budapest, Veres Pdter irt 155. szirn alau az intemrcny szdkhelye van bejegyezve, a
1164 Budapest, Batthy6ny Ilona u. 16. szri.rn alafti telephely pedig a KHEK telephelycime.

A KHEK alapit6 okiratri.nak m6dositrisrit sziiks6gessd teszi az int€zmdny sz6khelycimdnek
pontositiisa: 1165 Budapest, Veres Pdter rit 155-157, illet<ileg az a kdres, hogy az
intdzmdnyn6v egyes szavainak kezd6betrii alkossriLk az in1szmeny tj rdviditett nev6t: ,,KHEK"
elnevez6st.

Az int6zm6nyek alapit6 okirataiban a fent felsorolt m6dositrisok mellett az alapit6 okirat
egyes rendelkez6sei is aktualiz6klsra keriilnek a Kincstrlr formanyomtatv6.nyriban el6irtak
szerint.

K6rem a tisztelt K6pvisel6-testiiletet, hozza meg dtint6s6t!
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Hatirozati javaslat I.: Budapest Friviiros XVI. keriileti Onkormdnyzat Kepvisel6-testtilete
a Budapest XVI. keriileti Polgrirmesteri Hivatal alapit6 okiratdt az

el6terjeszt6s 1. szdmu mell6klete szerint m6dositja.

A K6pvisel6+estiilet felk6ri a polgdrmestert a hatdrozat alapjiin
k6szitett m6dosit6 okirat aliiiriisiira. valamint a m6dosit6 okirat 6s

az egys6ges szerkezetri alapit6 okirat Magyar Allamkincstiirhoz
val6 megktld6sdre.

Hat6ridri: 2017. jrilius 20.
Felel<is: Kovrics P6ter polgdrmester
(Elfogaddsa min6siteft t6bbsdget igdnyel az SZMSZ
bekezdds e) pontja 6rtelm6ben.)

r8. $ (2)

Hatrlrozati javaslat I l.: Budapest FSviiLros XVI. kertileti Onkormrlnyzat Kdpvisel6-testtilete
a Kertvrlrosi Helltdrt6neti ds Eml6kezet Kdzpont alapit6 okiratiit az
el6terjeszt6s 2. szimu melldklete szerint m6dositja.

A Kdpvisel<i+estiilet felkdri a polgriLr:mestert a hatiirozat alapjiin
k6szitett m6dosit6 okirat alditisrlra, valamint a m6dosit6 okirat 6s

az egysdges szerkezetii alapit6 okirat Magyar Allamkincstirhoz
val6 megkiilddsdre.

Hatririd6: 2017. jtlius 20.
Felekis: Kovrlcs P6ter polgarmester
(Elfogad6sa min<isitett tribbsdget igdnyel az SZMSZ
bekezd6s e) pontja 6rtelm6ben.)

18. $ (2)

Hatdrozati javaslat III.: Budapest F<ivdros XVI. kertileti Onkormdnyzat Kepviselo-testtilete
a XVI. kertileti Kerfvdrosi Egyesitett Bcilcsode alapit6 okiratiit az
el<iterjesztds 3. szrirnt mell6klete szerint m6dositja.

A K6pviselo+esttilet felkdri a polgdrmestert a hatiirozat alapjrin
k6szitett m6dosit6 okirat aliiriisara, valamint a m6dosit6 okirat 6s

az egys6ges szerkezeti alapit6 okirat Magyar Allamkincstirhoz
val6 megktild6s6re.

A Kdpvisel6-testtilet felk6ri a polgrirmestert a hatrirozat alapjiin
keszitett m6dosit6 okirat al6irasii.ra, valamint a m6dosit6 okirat 6s

az egysdges szerkezetii alapit6 okirat Uagyar Allamkincstithoz
val6 megkiilddsdre.

Hatirid<i: 2017. jtilius 20.
Felel6s: Kov6cs Pdter polg6rmester
(Elfogadasa min6sitett tdbbsdget igdnyel az SZMSZ 18. $ (2)
bekezdds e) pontja 6rtelm6ben.)

Hatirozati javaslat IV.: Budapest F6varos XVL kertileti Onkormri.nyzat Kdpvisel6+esttilete
a Budapest XVI. keriileti Napsug6r Ovoda alapit6 okiratii az

ekiterjesztds 4. szirni mell6klete szerint m6dositja.



Hatarid<i: 2017. jritius 20.
Fele16s: Kovrics Pdter polgrirmester
(Elfogadrisa min6sitett t6bbs6get ig6nyel az SZMSZ 18. $ (2)
bekezd6s e) pontja drtelm6ben.)

Budapest, 2017. jtnius 8.

polgiirmester

jegyzo

Mell6kletek: Az intdzmdnyek alapit6 ds m6dosit6 okirata
1. melleklet: Budapest XVI. kertileti Polgrirmesteri Hivatal m6dositrisokkal egys6ges

szerkezetbe foglalt alapit6 okirata ds m6dosit6 okirata
2. melldklet: KertvriLrosi Helytdrt6neti 6s Eml6kezet Kd,zpont m6dositrisokkal egys6ges

szerkezetbe foglalt alapit6 okirata ds m6dosit6 okirata
3. melldklet: XVI. keriileti KertviiLrosi Egyesitett B6lcs6de m6dositdsokkal egys6ges

szerkezetbe foglatt alapit6 okirata 6s m6dosit6 okirata
4. melleklet: Budapest XVI. kertileti Napsugrir Ovoda m6dositisokkal egys6ges

szerkezetbe foglalt alapit6 okirata ds m6dosit6 okirata

Tirryal{sra kijeltilt bizotts6gok:
Gazdasrigi 6s Pdnztigyi Bizottsrig
Kultunilis 6s Sport Bizoftsiig
Eg6szsdgtigyi 6s Szocirilis Bizotts6g
Kdznevel6si, Ilris6g- 6s Gyermekv6delmi Bizottsrig
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1. szimri mell6klet
Okirat szima: A8/2017

Alapft6 okirat
m6dositisokkal egys6ges szerkezetbe foglalva

Az iillamhiiztartiisr6l sz6l6 20ll. 6vi CXCV. ttirv6ny 8/A. S-a alapiiin a Budapest XVI.
kertileti Polgdrmesteri Hivatal alapit6 okirat:it a ktivetkez6k szerint adom ki:

1. A ktilts6gvet6si szerv
megnevez6se, sz6khelye, telephelye

1.1. A krilts6gvet6si szerv megnevez6se: Budapest XVL kertileti Polgirmesteri Hivatal

1.2. A k<ilts6gvet6si szerv

1.2.1. sz6khelye: 1163 Budapest, Havashalom utca 43.

1.2.2. telephelyei:

telephely megnevez6se telephely cime

1

2 8624 BalatonszArsz6, M6ra Ferenc utca 7.

3 535100 Baile Tusn6d, Str. Brazilor Nr. 10., Romania

2. A ktilts6gvet6si szerv
alapi&isdval 6s megsziin6s6vel risszeftigg6 rendelkez6sek

2.1. A ktilts6gvet6si szerv alapitis6nak dituma: 1990.09.30.

2.2. A k6lts6gvet6si szerv alapit6sera, etalaklt6s6ra, megsziintet6s6re .iogosult szerv

2.2.1. megnevez6se:

Budapest F6v6ros XVl. keriileti Onkormiinyzat K6pvisel6-testtilete

2.2.2. sz6l<helye: 1163 Budapes! Havashalom utca 43.

3. A ktilts6gvet6si szerv irdnyit6sa, feliigyelete

3.1. A kdlts6gvet6si szerv iranyit6 szerv6nek

1163 Budapesg Havashalom utca 41.



3.1.1. megrtevez6se:
Budapest F6v6ros XVl. keriileti Onkormiinyzat K6pvisel6-testiilete

3.1.2. sz6khelye: 1163 Budapest Havashalom utca 43.

4.1. A kolts6gvet6si szerv ktjzfeladata: a Magyarorsz6g helyi onkorm6nyzatair6l sz6l6 2Ol7.6vi
CD(XXIX. tdrv6ny alapjdn a k6pvisel6-testiilet, a polgarmester 6s a jegrz6 hataskor6be tartoz6
iigrek ddnt6s-el6k6szft6se 6s a ddnt6sek v6grehaitasa.

4.2. A ktilts6 i szerv f6tev6ken nek 6lla m h;i zta rt5 s i sza zati besoro16sa:e

4.3. A k<ilts6gvet6si szerv alaptev6kenys6ge: 6llamigazgatisi tiryek ddnt6sre val6
el6k6szit6s6vel 6s v6grehajtisdval kapcsolatos feladatok ell;it5sa, vilasztdsi, statisztikai
tev6kenys69 ellatasa, az 6nkormdnyzat, a Polgarmesteri Hivatal 6s a nemzetis6gi
tinkormdnyzatok szamviteli feladatainak elv6gz6se, 6s az onkorm Anyzat 6\tal a
PolgSrmesteri Hivatal feladatkijr6be utalt feladatok v6grehalt5sa.

4.4. A kOlts t6si szerv ala tev6ken nek korm6n ati funkci6 szerinti me eltil6see

szakigazat szama szak5gazat megnevez6se

1 841105 Helyi dnkormiinyzatok 6s tarsulesok igazgatisi
tev6kenys6ge

korminyzati funkci6szdm kormdnyzati funkci6 megnevez6se

7 011130
Onkormdnyzatok 6s rinkormdnyzati hivatalok jogalkot6
6s dltal5nos igazgat6si tev6kenys6ge

Z Ad6-, viim- 6s itived6ki ipaz*at{s0L7220

3 013210 Atfog6 tervez6si 6s statisztikai szolgdltatasok

4 013350
Az 6nkormdnyzati vagyonnal val6 gazdiilkod6ssal
kapcsolatos feladatok

5 016010
Orsz6ggy(l6si, dnkorm6nyzati 6s eu16pai parlamenti
k6pvisel6vilaszt6shoz kapcsol6d6 tev6kenys6gek

076020
Orsz6gos 6s helyi n6pszavazissal kapcsolatos
tev6kenys6gek

7 031030 Kozteri.ilet rendj6nek fenntartisa

Allat-eg6szs6silsy8 042L80

9 086020 Helyi, t6rs6gi k6zdss6gi t6r biztositesa, mfik6dtet6se

4.5. A ktilts6gvet6si szerv illet6kess6ge, mrikdd6si tertilete: Budapest F6vAros XVI. kertilete

4.6. A kdlts6gvet6si szerv villalkoziisi tev6kenys6g6nek fels6 hat5ra
el6irAnyzatok 10 o/o-a.

5. A k<ilts6gvet6si szerv szeryezete 6s mfiktid6se

a m6dositott kiadasi

2

4. A ktilts6gvet6si szerv tev6kenys6ge

6



5.1. A kt lts6gvet6si szerv vezet6j6nek megbiziisi rendie:

A Maryarorszdg helyi iinkorm6nyzatair6l sz6l6 20ll.6vi CL)fiXIX. t6rv6ny rendelkez6seire
tekintettel a polgirmester piiy6zat alapiiin hatiirozatlan id6re nevezi ki a iegyzdt a

Polg6rmesteri Hivatal vezet6s6re. A )egrz6 felett a munkdltat6i iogokat a polgarmester

ryakorolja.

5.2. A kolts6 6si szervn6l alkalmazisban 6ll6 szem6l ek iszo n

Az AllamhAzta*Asr6l sz6l6 torv6ny v6grehaitiis6r6l sz6l6 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
5. $ (4) bekezd6se alapj6n a Maryar Allamkincstiir nev6ben igazolom, hogy jelen alapit6 okirat
m6dositisokkal egys6ges szerkezetbe foglalt szovege megfelel az alapit6 okiratnak a Budapest
XVI. kertileti Polgermesteri Hivatal 2017. jfnius ... napjan kelg napj6t6l
alkalmazand6 M9/2077 okiratszamt m6dosit6 okirattal v6grehaitott m6dositisa szerinti
tartalmanak.

Kelt:

P.H.

Magyar Allamkincst6r

foglalkoztatiisi jogviszony iogviszonyt szab Alyoz6 jogszabAly

t Kozszol96lati jogviszony 2011. 6vi CXCIX. ttirv6ny a ktizszolg6lati tiszwisel6kr6l

2 MegbizSsi iogviszony 2013. 6vi V. ttjrv6ny a Polgiiri Trirv6nyktrnyvr5l

3 Munkaviszony 2012.6vi I. tdrv6ny a munka torv6nykonW6r6l
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Okirat sz6ma: Mg /2077

M6dosit6 okirat

A Budapest XVI. keriileti Polgirmesteri Hivatal a Budapest F6v6ros XVI. keriileti
Onkorm6nyzat K6pvisel6-testtilete eltal, 2015.iprilis 22. napi6n kiadott, A2 /2O1.S szitmt
alapit6 okiratiit az flllamhAztartdsr6l sz6l6 2011^. 6vi CXCV. tiirv6ny 8/A. S-a alapi6n - a

.../2077 . (VI....J Kt. hat6rozatra firyelemmel - a ktivetkez6k szerint m6dositom:

1. Az alapit6 okirat 1.2. rendelkez6se hely6be a kiivetkez6 rendelkez6s l6p:

L.2.2. tele hel

2. Az alapitd okirat 2.2. rendelkez6se hely6be a ktivetkez6 rendelkez6s l6p:

,,A k6lts6gvet6si szerv alapitis6ra, 6talakit6s6ra, megsziintet6s6re jogosult szerv

2.2.7. megnevez6se: Budapest F6v6ros XVI. kertileti 0nkormAnyzat K6pvisel6-testtilete

2.2.2. sz1khelye: 1163 Budapest, Havashalom utca 43."

3. Az alapitri okirat 3.1. rendelkez6se hely6be a ktivetkezS rendelkez6s l6p:

,,A kolts6gvet6si szerv irdnyit6 szerv6nek

3.1.1. megnevez6se:
Budapest F6viros XVI. kertileti 0nkorm5nyzat K6pvisel6-testtilete

3.1.2. sz6khelye: 7163 Budapest, Havashalom utca 43."

4. Az alapit6 okirat 5.2. rendelkez6se hely6be a k6vetkez6 rendelkez6s l6p:

kdlts 6 et6si szervn6l alkalmazdsban 6116 szem6l k o zon a

5. Az alapit6 okirat 5.3. rendelkez6se elhagrdsra keriil.

4

telephely megnevez6se telephely cime

1 1163 Budapest, Havashalom utca 41.

Z 8624 Balatonszirsz6, M6ra Ferenc utca 7

3 535100 Baile Tusnid, Str. Brazilor Nr. 10., Rom6nia"

fogla lko zta til s i jogviszony ,ogviszonyt szab Alyoz6 iogszabAly

20ll.6vi CXCIX. tairv6ny a k6zszolgilati tiszwisel6kr6l1 Kozszol96lati jogviszony

2013. 6vi V. ttirv6ny a Polgiri Tdrv6nyktjnwr6l2 Megbizisi iogviszony

2072. 6vi I. torv6ny a munka tdrv6nyk6nyv6r6l"3 Munkaviszony

,,A kcilts6gvet6si szerv

1.2.1. sz6khelye: 1163 Budapest, Havashalom utca 43.



felen m6dosit6 okiratot a
alkalmazni.

tdrzsk6nyvi nyilviintart6sba tiirt6n6 bejegyz6s napiit6l kell

Kelt: Budapest,2017.

P.H,

Kovics P6ter
polgirmester
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2. szAmi mell6klet
Okirat szama: A9 /2077

Alapit6 okirat

Az allamheztartesr6l sz6l6 2011. 6i CXCV. tiirv6ny 8/A. S-a alapi6n Kertv{rosi
Helytiirt6neti 6s Eml6kezet Ktizpont alapitri okiratat a kaivetkez6k szerint adom ki:

1. A ktilts6gvet6si szerv
megnevez6se, sz6khelye, telephelye

1.1. A kolts6gvet6si szerv

1.1.1. megnevez6se: Kertv6rosi Hel)'tdrt6neti 6s Eml6kezet Kdzpont

1.1.2. rdviditett neve: KHEK

1.2. A kolts6gvet6si szerv

1.2.1. sz6khelye: 1165 Budapest Veres P6ter it 155-157

1.2.2. tel hel t:

2. Ktilts6gvet6si szerv
alapiuisdval 6s megsz(n6s6vel tisszeftigg6 rendelkez6sek

2.1. A ktilts6gvet6si szerv alapit6s6nak dituma: 2016.03.01.

2.2. A ktilts6gyet6si szerv alapitdsira, atalakltasira, megsziintet6s6re jogosult szerv

2.2.1. megnevez6se: Budapest F6v6ros XVl keriileti OnkormSnyzat

2.2.2. sz6l<helye: 1163 Budapest, Havashalom utca 43.

3. A ktilts6gvet6si szerv irinyit6sa, feliigyelete

telephely megnevez6se telephely cime

1 cinkotai Tajhaz 1164 Budapest Batthy6ny Ilona utca 16.

2 T6th Ilonka Eml6kh6z 1162 Budapest All6s utca 57.

3.1. A kolts6gvet6si szerv irdnyit6 szerv6nek



3.1.1.

3.7.2.

megnevez6se: Budapest F6v5ros XVI. keriileti 0nkorm6nyzat K6pvisel6-testiilete

sz6khelye: 1163 Budapes! Havashalom utca 43.

4.1. A kdlts6gvet6si szerv ktizfeladata:
A muze6lis int6zm6nyekr6l, a nyilvinos konyvt6ri ell6tiisr6l 6s a kirzmfivel6d6sr5l sz6l6 1997

6vi CXL. tiirv6ny szerinti ktizm(vel6d6si tev6kenys6g.

4.2. A kolts6 et6si szerv f6tev6ken nek dllamh6ztartiisi szakd zati besorol6sae

4.3. A kolts6gvet6si szerv alaptev6kenys6ge:
A muze6lis int6zm6nyekr6l, a nyilvdnos ktinyvt6ri ellit6sr6l 6s a k6zmffvel6d6sr6l sz6l6 1997.

6vi CXL. tdrv6ny szerinti kijzmfivel5d6si tev6kenys6g.

4.4. A kdlts6 iszerv ala ken nek korm ti funkci6 szerinti me ekil6se

4.5. A k6lts6gvet6si szerv illet6kess6ge, mriktid6si tertilete: Budapest F6v6ros XVl. keriilete

4.6. A kiilts6gvet6si szerv villalkozSsi tev6kenys6g6nek fels6 hat6ra: a m6dositott kiadAsi

el6i16nyzatok 60 o/o-a.

5. A ktilts6gvet6si szerv szervezete 6s miiktid6se

5.1. A kdlts6gvet6si szerv vezet6i6nek megbiz6si rendje:
A k6lts6gvet6si szerv vezet6j6t a mindenkor hatalyos, a kdzalkalmazottak jog6ll6s5r6l sz6l6

tdrv6nyben 6s a v6grehajt6s6ra kiadott korm6nyrendeletben foglaltak szerint a Budapest

F6v6ros XVI. kertileti Onkorm6nyzat K6pvisel6-testtilete pAlyAzat fitian, 6t 6v hatarozott

id6tartamra bizza meg az ery6b munkiltat6i jogokat a polgermester gyakorolia'

szakdgazat megnevez6seszakAgazat szlma
Mdshova nem sorolhat6 ery6b sz6rakoztat6s, szabadid6s
tev6ken et 932900

korminyzati funkci6 megnevez6sekorm6nyzati funkci6szAm
Az tinkorminyzati varyonnal val6 gazd6lkodSssal

1 0133 50

kdzdss6gi 6s tSrsadalmi r6szv6tel
fe leszt6se
Ktizmiivel5d6s

2

K<izmrivel6d6s - haryom6nyos ktiztiss6gi kultur6lis
6rt6kek ondoz6sa082092

Ktinyvkiad6s4
Helyi, t6rs6gi kirztiss6gi t6r biztosit5sa, m(kddtet6se

5 086020
Nemzetk6zi kuluralis erytittmff ktid6s0860306
Egy6b szabadid6s szolg:iltat6s

7 086090

4. A ktilts6gvet6si szerv tev6kenys6ge

kapcsolatos feladatok

oa209l

083020



5.2. A kdlts szervn6l alkalmaz6sban 5ll6 szem6l a

Az 6llamhdztartiisr6l sz6l6 tiirv6ny v6greha,tes6r6l sz6l6 368/2017. IXII. 31.) Korm. rendelet
5. 5 (41 bekezd6se alapjiin a Magzar Allamkincst6r nev6ben igazolom, hogr jelen alapit6 okirat
m6dosit6sokkal egys6ges szerkezetbe foglalt szrivege megfelel az alapit6 okiratnak a Kerw6rosi
Helytort6neti 6s Eml6kezet Kozpont 2017. jirnius .... napj6n kelt, napiet6l
alkalmazand6 MB/2077 okiratsz5mi m6dosit6 okirattal v6grehajtott m6dosit6sa szerinti
tartalm6nak.

Kelt:

P,H.

Maryar Allamkincstir

o

foglalkoztat5si jogviszony jogviszonyt szab 6ly oz6 jogszabAly

1 Ktizalkalmazotti iogviszony 1992. XXXIII. torv6ny a kaizalkalmazottak jo96lldsri16l

2013.6vi V. torv6ny a Polgiiri T6rv6nykOnyvr5l2 Megbiz6si iogviszony



Okirat szlma: M9 /2077

M6dosit6 okirat

A Kerw6rosi Hetyttirt6neti 6s Eml6kezet Kdzpont a Budapest F6veros XVI. keriileti
Onkorm6nyzat k6pvisel6-testtilete eltal 2Ol7 ianuAr 13' napien kiadott, Al/ZOl7 szflmtt
alapit6 okiratiit az Allamhlztartiisr6l sz6l6 2011. 6vi CXCV. ttirv6ny 8/A. S'a alapi6n - a
.../2017. IVL ...) Kt. haterozatra fig/elemmel - a ktivetkez6k szerint m6dositom:

1. Az alapit6 okirat 1.1. pon$iinak rendelkez6se hely6be a ktivetkez6 rendelkez6s l6p:

,,A kiilts6gvet6si szerv

1.1.1. megnevez6se: Kertviirosi Helytdrtdneti ds Emldkezet Kdzpont

1.1.2. rovidltett neve: KHEK"

2. Az alapit' okirat 1.2.1. ponti6nak rendelkezese hety6be a ktivetkez6 rendelkez6s 16p:

,,sz6khelye: 1165 Budapest Veres P6ter tt 155-157."

felen m6dosit6 okiratot a tdrzskonyvi nyilviintartSsba ttirt6n6 beieryz6s napiet6l kell

alkalmazni.

Kelt: Budapest,2017.

P.H.

Kovecs P6ter
polgirmester



3. sz6mri mell6klet
Okirat sz6ma: Al0 /2017

Alapit6 okirat
m6dosit6sokkal egys6ges szerkezetbe foglalva

Az 6llamhiiztartiisr6l sz6l6 z0lf. 6i CXCV. ttirv6ny 8/A. S-a alapi6n a xvl. keriileti
Kertvdrosi Egyesitett Btilcs6de alapit6 okiratet a ktivetkez6k szerint adom ki:

1. A krilts6gvet6si szerv
megnevez6se, sz6khelye, telephelye

1.1. A kdlts6gvet6si szerv

1.1.1. megnevez6se: XVI. keriileti Kertuarosi Egresitett Btllcs6de

1.1.2. ritviditett neve: Egzesitett Btilcs6de

1.2. A kdlts6gvet6si szerv

1.2.1. sz6khelye: 1165 Budapes( Centen6riumi s6tAny 5/a

7.2.2. tele hel e

2. A k0lts6gvet6si szerv
alapitdsival 6s megsz(n6s6vel tisszefiigg6 rendelkez6sek

2.1. A kolts6gvet6si szerv alapitiisdnak d6tuma: 1997.07.01.

2.2. A ktilts6gvet6si szerv alapit6sSra, 6talakitSs6ra, megsziintet6s6re jogosult szerv

2.2.7. megnevez6se: Budapest F6viros XVI. keriileti Onkormdnyzat

2.2.2. sz6l<helye: 1163 Budapest, Havashalom utca 43.

3. A ktilts6gvet6si szerv irinyft6sa, feliigyelete

3.1. A k<ilts6gvet6si szerv ir6nyit6 szerv6nek

3.1.1. megnevez6se: Budapest F6v6rosXVl. keruleti 0nkorm6nyzat K6pvisel6-testtilete

3.1.2. sz6khelye: 1153 Budapest, Havashalom utca 43.

telephely cimetelephely megrevez6se

1163 Buda est, Czireki utca 22.1 SZIVARVANY BdIcs6de

1162 Buda est, Monoki utca 67.Arpddfoldi BoRoSTYAN Bdlcs6de2

1163 Buda st, Kolozs utca 36.BOBITA Bttlcs6de

1164 Budapes! Fels6malom utca 5-74 NAPSUGAR BoIcs6de
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3.2. A k6lts6gvet6si szerv fenntart6ianak

3.2.1. megnevez6se: Budapest F6varos XVl. keriileti dnkorm6nyzat

3.2.2. sz6khelye: 1163 Budapest, Havashalom utca 43.

4. A krilts6gvet6si szerv tev6kenys6ge

4.1. A kttlts6gvet6si szerv kOzfeladata: A Srermekek v6delm6r6l 6s aryiimtiryi igazgatasr6l sz6l6

7997.6vi XXXI. tdrv6ny 42. S (1) bekezd6se szerint: A biilcs5de a csaladban nevelked6 3

6ven aluli ryermekek napkOzbeni elleteset, szakszerii gondozSs6t 6s nevel6s6t biztosit6
int6zm6ny. Gyermek6tkeztet6si feladatot lit el a gyermekek v6delm6r6l 6s a ryiimlgri
igazgatasr6l sz6l6 7997.6vi )fiXI. tdrv6ny, valamint a szocialis igazgatdsr6l 6s szoci6lis

ell6tiisokr6l sz616 1993.6vi III. tdrv6ny rendelkez6sei alapj6n.

4.2. A k6lts t6si szerv f5tev6ken nek ii lla m h6 zta rt6 s i szakd zati besoroldsa:e

4.3. A kolts6gvet6si szerv alaptev6kenys6ge:

4.3.1. A ryermekek v6delm6r5l 6s a gySmtiryi igazgat6sr6l sz6l6 7997 .6vi )fiXI' ttirv6ny
alapiAn a csaliidban nevelked6 3 6ven aluli 6s azon 3.6let6v6t bettiltott ryermekek,
akik testi vary szellemi feiletts6gi szintjik alapiSn m6g nem 6rettek az 6vodai
nevel6sre, a 4. 6v6nek betdlt6s6t ktivetS augusztus 31-ig trirt6n6 napktizbeni
ell6t6sa, szakszerfi gondozAsa 6s nevel6se. A bdlcs6de az alapell6tas keret6ben
v6.gzi a fogyatlkos gyermekek nevel6s6t 6s gondoziisAt, tovlbbd az alapelldtashoz
kapcsol6d6 szolgSltat6sokat ny(jt. A gyermekek v6delm6r6l 6s a ry6m[ryi
igazgatAsr6l sz6l6 1997.6vi )fiXI. ttirv6ny 41. S-a szerint, valamint a szocielis

igazgatasr6l 6s szociilis ell6tdsokr6l sz6l6 7993.6vi III. ttirv6ny 57. S-a szerint a

b<ilcs6de a ryermekek napktizbeni ell6tasak6nt ellitla az 6letkornak megfelel6

nappali feltiryeletet, gondozast, nevel6st, foglalkoztatest 6s 6tkeztet6st.

4.3.2.A2 ala tev6ke e ve 6se az al6bbi szol Itatisi hel eken:

4.4. A kdlts6gvet6si szerv alaptev6kenys6g6nek korm5nyzati funkci6 szerinti megiel6l6se:

Z

szak6gazat megnevez6seszakAgazat
sz6ma

Bdlcs6dei ell6tis1 889110

ell5tott tev6kenys6gSzolgAltat6si hely

108 f6r6helyen b6lcs5dei ell5tas1 xvl. keriileti Keftvarosi Egyesitett B0lcs6de, L L65

Budapest, Centenariumi s6tiiny 5/a ,,Centi"
B6lcs5de- sz6khel

80 f6r6helyen bolcs5dei elliit5s,
melynek keret6ben 15 f616helYen

fo at6kos rmekek ellit6sa

2 Napsug6r B6lcs5de

40 f6r5hel en bdlcs6dei ellAt6s3 5n" Bolcs5dedftildi,,BoroA

80 f6r5helyen b6lcs5dei ell5tis,
@@

@

4 B6bita Brilcs6de

n biilcs6dei ell6tis52 f6r5hel5 Sziv6rvdny B0lcs5de



kormdnyzati
funkci6sz6m

kormiinyzati funkci6 megnevez6se

7 104030 Gyermekek napkozbeni elliitisa

2 104031 Gyermekek brilcs6dei elldt6sa

3
104035 Gyermek6tkeztet6s bolcs6d6ben, fogyat6kosok nappali

int6zm6ny6ben

4 104036 Munkahel 6tkeztet6s bolcs5d6ben

096045

6 096025 Munkahel 6tkeztet6s ktiznevel6si int6zmen ben

4.5. A kolts6gvet6si szerv illet6kess6ge, mfikod6si teriilete: Budapest F6v6ros XVI. keriilete

5. A ktilts6gvet6si szerv szervezete 6s miiktid6se

5.1. A kolts6gvet6si szerv vezet6j6nek megbiz6si rendje: A ktilts6gvet6si szery vezet6)bt a

mindenkor hatalyos, a k6zalkalmazottak jog:illiisii16l sz616 tdrv6nyben 6s a v6grehajtasera
kiadott korm6nyrendeletben foglaltak szerint a Budapest F5v6ros XVI. keriileti
Onkormdnyzat K6pvisel6-testiilete p6lyazat ritj6n, 6t 6v hat6rozott id6re bizza meg, az

egy6b munkiltat6i jogokat a pol96rmester gyakorolja.

5.2. A kolts t6si szervn6l alkalmazisban 6ll6 szem6l k o szo n a:

Az Allamhtztartasr6l sz6l6 ttirv6ny v6grehajtasSr6l sz6l6 368/2017. (XII. 31.) Korm. rendelet

5. S [4) bekezd6se alapjiin a Maryar Allamkincstir nev6ben igazolom, hogr jelen alapit6 okirat

m6dositSsokkal erys6ges szerkezetbe foglalt sztivege megfelel az alapit6 okiratnak a xvl.

keriileti Kerwdiosi Eryesitett Btilcs6de 2017 . jtnius napiin kelt,

napjilt6l alkalm azand6 M70/2017 okiratszem[ m6dosit6

okirattal v6grehajtott m6dosit6sa szerinti tartalmenak.

Kelt

P.H.

3

i o gviszonyt szab Aly oz6 jo gszab Alvfoglalkoztatisi jogviszony

A k6zalkalmazottak iogiil16sii16l sz6l6 1992. 6vi
XXXIIL ttirv6n1

k<izalkalmazotti iogviszony

201-3. 6vi V. t6rv6n 16laPo ri Ttrrv6n konZ megbizdsi jogviszony

Maryar Allamkincst6r
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Okirat sz6ma: MlO /2077

M6dosft6 okirat

2. Az alapiti okirat 4.4. ponti6nak rendelkez6se hely6be a ktivetkez6 rendelkez6s l6p:

,,A kdlts6gvet6si szerv alaptev6kenys696nek korm6nyzati funkci6 szerinti megjelol6se:

felen m6dosit6 okiratot a ttirzskonyvi nyilvSntart6sba tdrt6n6 beiegyz6s napjet6l kell
alkalmazni.

Kelt: Budapest, 2017. jrinius ..

Kov6cs P6ter
polg6rmester

4

Szol96ltat6si hely ell6tott tev6kenys6g

1 XVI. keriileti KeftvArosi Egyesitett Bdlcs6de, 1165
Budapesg Centen6riumi s6t6ny 5 /a ,,Centi"

Brilcs6de- sz6khelv

108 f6r6helyen bolcs5dei elLltSs

2 Napsug6r Bolcs5de 80 f6r6helyen brilcs5dei ell6tis,
melynek keret6ben 15 f616helyen

foryat6kos ryermekek ellit6sa

3 ArpSdfoldi,,Borosty6n" Biilcs6de 40 f6r6helyen bolcs6dei ellates

B6bita Bdlcs6de 80 f6r6helyen brilcsSdei ell6t5s

Sziviirv6ny Bdlcs5de 52 f6r6helyen bolcs6dei elldt6s"

korm6nyzati
funkci6sz5m

korm6nyzati funkci6 megnevez6se

1 104030 Gyermekek napkozbeni ellAt6sa

2 104031 Gyermekek bdlcs6dei ell6t6sa

3
104035 Gyermek6tkeztet6s bolcs6d6ben, fogyat6kosok nappali

int6zm6ny6ben

4 104036 Munkahelyi 6tkeztet6s bdlcs6d6ben

096025 Munkahelyi 6tkeztet6s koznevel6si int6zm6nyben"

A XVI. kertileti Kertvarosi Egyesitett Biilcs6de, Budapest F5v{ros XVI. kertleti
Onkorm6nyzat K6pviset6-testtlete iiltal 2017. ianuar 13. napien kiadott, A2/2O17 sz mtt
alapit6 okiratat az allamh ztartiisr6l sz6l6 2011. 6vi CXCV. ttirv6ny 8/A. $-a alapliin -
..../ZOl7 . (VI. 21.) Kt. hat6rozatra figyelemmel -a kiivetkez6k szerint m6dositom:

1. Az alapit6 okirat 4.3.2. pontjiinak rendelkez6se hely6be a ktivetkez6 rendelkez6s l6p:

,,Az alaptev6kenys6gv6gz6se az al6bbi szolgSltatdsi helyeken:

P.H.

4
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4. sziimf melldklet
0kirat szdma: A ll /2016

Alapft6 okirat
m6dositdsokkal egys6ges szerkezetbe foglalva

Az fllamh6ztartiisr6l sz6l6 Z0lt. 6vi CXCV. tiirv6ny B/A. $-a 6s a nemzeti
ktiznevel6sr6l sz6l6 2O71.6vi CXC. torveny 21. $ (2) bekezd6se alapiiin a Budapest
XVI. kertileti Napsug{r 6voda alapit6 okiratdt a ktivetkez6k szerint adom ki:

1. A ktilts6gvet6si szerv
megnevez6se, sz6khelye, telephelye

1.1. A kolts6gvet6si szerv
1.1.1 megnevez6se: Budapest XVI. kerrileti Napsugdr 6voda

1.2. A kcilts6gvet6si szerv

1.2.1. sz6khelye: 1163 Budapest, Cziriki utca 8-10.

7.2.2. tele hel

2. A ktilts6gvet6si szerv
alapitiis6val 6s megszfin6s6vel 0sszeftigg6 rendelkez6sek

2.1. A krilts6gvet6si szerv alapitis6nak diituma: 7997 . 01.01.

2.2. A k<ilts6gvet6si szerv alapitas6ra, Stalakit:isiira, megsziintet6s6re jogosult szerv

2.2.1. megnevez6se: Budapest FSvSros XVI. keriileti Onkorm6nyzat

2.2.2. sz6l<helye: 1163 Budapest, Havashalom utca 43.

2.3. A kolts6 I SZerV o l6d kitlts6 i szerv6nek

3. A kttlts6gvet6si szerv irinyitisa, feliigyelete

telephely megnevez6se telephely cime

1163 Budapest, L6ndzsa utca 23.1 LAndzsa

2 Vadvir6g 1 1163 Budapest, Borowes utca 8-12.

3 Y advir{e2 1163 Budapes! Agoston P6ter utca 31-35.

sz6khelyemegnevez6se

1163 Budapest, Borotviis utca 8-121 Vadvir6g 6voda

3.1. A kitlts6gvet6si szerv irdnyit6 szerv6nek
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3.1.1. megnevez6se: Budapest F6v6ros XVI. keriileti Onkorm6nyzat K6pvisel5-testtilete

3.1.2. sz6khelye: 1163 Budapest, Havashalom utca 43.

3.2. A kolts6gvet6si szerv fenntart6janak

3.2.1. megnevez6se: Budapest F5v6ros XVI. keriileti 0nkorm6nyzat

3.2.2. sz6khelye: 1163 Budapest, Havashalom utca 43.

4. A kttlts6gvet6si szerv tev6kenys6ge

4.1. A k6lts6gvet6si szerv kdzfeladata: 6vodai nevel6s a nemzeti kriznevel6sr5l sz6l6 2011. 6vi
CXC. tdrv6ny alapjan

4.2. A krilts6 iszerv f5tev6ken nek 6llamh6ztartisi szak6 zati besorolSsa:

4.3.1. A nemzeti koznevel6sr6l sz6l6 2011^.6vi CXC. t6rv6ny 5. $ [1) bekezd6s a) pont,a
szerinti 6vodai nevel6s, mely a ryermek h6rom6ves korAban kezd6dik, 6s addig az id6pontig
tart, ameddig a ryermek a tankdtelezetts6g teljesit6s6t meg nem kezdi.

6tkeztet6s6t a XVI, kerUleti Kerfterosi Egyesltett Bdl€-6de B6bita Bdles6de telephely6n
m{kttd6+€nyhiFl6+ja-el

4.3.2. Az int6zm6ny a szak6rt6i bizotts6g szak6rt6i v6lem6nye alapian elletia a nemzeti
koznevel6sr5l sz6l6 20ll.6vi CXC. w. 4. S 25. pontia szerint: a kiemelt figyelmet, kiilonleges
bSndsm6dot ig6nyl6 6n6kszervi, 6rtelmi vagy besz6dforyat6kos, tdbb fogyat6koss6g
egyuttes el6fordulisa eset6n halmozottan foryat6kos, vagy egy6b pszich6s feil6d6si zavarral

[srilyos tanulisi, firyelem- vagy magatartasszab6lyozSsi zavarral) ktizd6, a tobbi gyermekkel
egyutt nevelhet6 sajitos nevel6si ig6nyii gyermekek 6vodai nevel6s6t.

4.4. A kolts6 et6si szerv ala ken e nek kormSn ti funkci6 szerinti m elol6se:

4.5. A krilts6gvet6si szerv illet6kess6ge, miikdd6si teriilete:

Budapest F6v6ros XVI. keriilet6nek a fenntart6 6ltal kiieldlt kdrzete

4.6. A kolts6gvet6si szerv vallalkoz5si tev6kenys6g6nek fels6 hat6ra:

a m6dositott kiadisi el5i16nyzatokTO o/o-a.

szakAgazal sz6ma szak6gazat megnevez6se

1

kormAnyzati funkci6 megnevez6se

091110 6vodai nevel6s ell5tis szakmai feladatai

Sajitos nevel6si ig6nyfi g},ermekek 6vodai nevel6s6nek ellatas6nak
szakmai feladatai

2
097720

6vodai nevel6s, ellatas mfi kddtet6si feladatai3 091140

4 096015 Gyermek6tkeztet6s koznevel6si int6zm6nyben

5 096025 6tkeztet6s kriznevel6si int6zm6nMunkahel ben

85102 0 6vodai nevel6s

4.3. A krilts6gvet6si szerv alaptev6kenys6ge:

6

korminyzati
funkci6sz:im

1



5. A ktilts6gvet6si szerv szervezete 6s miiktid6se

5.1. A kolts6gvet6si szerv vezet6i6nek megbiz5si rendje:

A kdlts6gvet6si szerv vezet1jlt a mindenkor hat5lyos, a kdznevel6sr6l sz6l6 ttirv6nyben 6s

a v6grehajtasira kiadott korminyrendeletben foglaltak szerint a Budapest F6v6ros XVI.
keriileti Onkormiinyzat K6pvisel6-testtilete pAlyAzat ritj5n iit 6v hatdrozott id6tartamra
bizza meg,6s Budapest FSvdros XVI. keriileti 0nkorm6nyzat K6pvisel6-testiilete menti fel.
Az eg,6b munkiiltat6i jogokat a polg6rmester ryakorolja.

5.2. A kblts t6si szervn6l alkalmazisban 6ll6 szem6l k o zon a:

6. A kiiznevel6si int6zm6nyre vonatkoz6 rendelkez6sek

int6zm6n

5.5. A feladatell5tast szol l6 in tlan II

7

foglalkoztat6si iogviszony jogviszonyt szab 6lyoz6 jogszabliy

1
K6zalkalmazotti iogviszony 1992. XXXIII. tOrv6ny IKjt.J a krizalkalmazottak

iosill6s616l

Megbiziisi iogviszony 2073.6vi V. tOrv6ny a Polgiiri Torv6nyk<inwr6l

tagozat megjel616se
maximSlis ryermek-,
tanul6l6tsz6m

feladatelldt6si hely megnevez6se

112 f61 Budapest XVL kertileti Napsugir 6voda

84 f62 L6ndzsa

1.12 f63 Vadvir6e 1

712 f64 Y advirAg2.

az ingatlan
funkci6ja, c6lia

ingatlan
helyrajzi
sz6ma

varyon feletti
rendelkez6s joga
vary a varyon
haszn6lati joga

6vodai nevel6s100.052 varyon feleffi
rendelkez6s
joga: XVl.
kertileh

1

1163 Budapest, Cziriiki utca 8-10

5.3. A kdznevel6si int6zm6ny

5.3.1. tipusa:6voda

5.3.2. alapfeladatanak jogszabAly szerinti megnevez6se:

A nemzeti ktiznevel6sr6l sz6l6 2071.6vi CXC. tdrv6ny 4. 5 [1] bekezd6s a) pontia
szerinti 6vodai nevel6s, valamint az (1) bekezd6s rJ pontja szerint a tobbi

ryermekkel e$/iitt nevelhet6, oktathat6 saietos nevel6si ig6nyri ryermekek 6vodai
nevel6se-okta!6sa.

5.3.3. gazdiilkod6s6val <isszeftigg5 iogosiw6nyok: 0n6ll6 ktilts6gvet6ssel rendelkez6
k0lts6gvet6si szerv. Az int6zm6ny p6nziiryi, gazdiilkodiisi 6s sz6mviteli feladatait a

Budapest F6v:iros XVI. kertileti Onkorm Anyzat GazdasAgi Mfikitdtet6 Ellat6
Szervezete l:itia el, sz6khelye 1163 Budapest, Havashalom utca 43.

5.4. A feladatell6tiisi helyenk6nt felvehet6 maximdlis ryermek-, tanul6l6tsz6m a k<iznevel6si

2

ingatlan cime



Onkormdnyzat
varyon
haszn6lati joga:
Budapest XVL
keriileti
Napsugiir 0voda

2

1163 Budapest, L6ndzsa utca 23. t03.256 vas'ron feletti
rendelkez6s
joga: XVI.
kertileti
0nkorminyzat
varyon
haszn6lati joga:
Budapest XVI.
kertileti
Napsug6r 6voda

6vodai nevel6s

3

1163 Budapest, BorotvSs utca 8-
t2.

102.205 005 varyon feletti
rendelkez6s
joga: XVl.
keriileti
0nkorm6nyzat
varyon
haszn:llati joga:
Budapest XVI.
keriileti
Napsug6r 6voda

6vodai nevel6s

4

1163 Budapest, Agoston P6ter
utca 31-35.

703.697 varyon feletti
rendelkez6s

ioga: XVI.
kertileti
0nkormiinyzat
varyon
haszn6lati joga:

Budapest XVI.
kertileti
Napsug6r 6voda

6vodai nevel6s

Az iillamhSztartdsr6l sz6l6 tiirv6ny v6grehaitasar6l sz6l6 368/2077. (XII. 31.) Korm. rendelet 5.

$ (4) bekezd6se alapjSn a Maryar Allamkincst6r nev6ben igazolom, hory lelen alapit6 okirat
m6dos(tisokkal egys6ges szerkezetbe foglalt szovege megfelel az alapit6 okiratnak a Budapest

XVl. keriileti Napsug6r 6vod,a 2077. jrinius... napiAn kelt, napiit6l
alkalmazand6 Mll /2017 okiratszamf m6dos[t6 okirattal v6grehaitott m6dositasa szerinti
tartalmAnak.

P.H

8

Kelt

Mag,ar Allamkincstdr



Okirat szAma: Mll /2017

M6dosft6 okirat

A Budapest XVI. kerilleti Napsugiir 6voda a Budapest F6v6ros XVI. keriileti
0nkorm6nyzat k6pvisel6-testtilete eltal 2Ol7 ' ianuir 13. napiiin kiadott A3/2017 szSmt
alapit6 okiratit az ellamh.iztart6sr6l sz6l6 2011. 6vi CXCV. ttirv6ny 8/A' S-a 6s a nemzeti
ktiznevel6sr6l sz6l6 2Dl1.6vi CXC. ttirv6ny 21. S (2) bekezd6se alapirin - a .../2O17. (Vl.
21.) Kt. haterozatra figyelemmel -a ktivetkez6k szerint m6dosftom:

1. Az alapit6 okirat 4.3.1. pontidnak rendelkez6se hely6be a ktivetkez6 rendelkez6s l6p:

,,A nemzeti k6znevel6sr6l sz6l6 2077.6vi CXC. tdrv6ny 5. $ [1) bekezd6s a) pont)a szerinti
6vodai nevel6s, mely a ryermek h5rom6ves kor6ban kezd6dik, 6s addig az idSpontig tart,
ameddig a gyermek a tank<itelezetts6g teliesit6s6t meg nem kezdi."

lelen m6dosit6 okiratot a t<irzskdnyvi nyilviintartasba tort6n6 bejesz6s nap,at6l kell

alkalmazni.

Kelt: Budapest, 2017. ltnius ...

Kov6cs P6ter
polgirmester
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