
BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 
ALPOLGÁRMESTERE 

Készült: A 2016. március 30. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre 
Készítette: Müller Kinga intézményi irodavezető 

Tárgy: Javaslat a GAMESZ alapító okiratának 
módosítására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

2015 januárjától az alapító okiratoknak a Magyar Államkincstár által készített sablonok formai és 
tartalmi követelményeinek kell megfelelnie. 
Ezt megelőzően a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó 
Szervezet (továbbiakban: GAMESZ) feladatkörébe tartozó intézmények az Alapító Okirat 
függelékében kerültek felsorolásra. 
Mivel ez a sablonnak nem felelt meg, így az alapító okirat azon pontja tartalmazza az intézmények 
felsorolását, mely leírja alapfeladatát. 
Ennek következtében az alapító okirat módosítása szükséges az alábbiak miatt: 
1.) A Magyar Államkincstár végzése alapján szükséges volt megváltoztatni a Gyerekkuckó 

Óvoda nevét Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvodára [327/2015. (XI. 18.) Kt. 
határozat], a Margaréta Óvoda nevét Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvodára [328/2015. 
(XI. 18.) Kt. határozat] és a Napsugár Óvoda nevét Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvodára 
[330/2015. (XI. 18.) Kt. határozat]. 

2.) Jogszabályi változások miatt a Napraforgó Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat 
neve Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központra [19/2016. (I. 27.) Kt. határozat] 
módosuh. 

3.) A Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ létrehozásával [312/2015. (X. 28.) Kt. 
határozat] annak feltüntetése szükséges az ellátott intézmények sorában. - A GAMESZ 
természetesen az intézmény esetében megkezdte azon gazdasági, pénzügyi, számviteli 
tevékenység ellátását, melyeket más intézmények kapcsán is végez. 

Az Államkincstár sablonja 2015 októberében megváltozott. Ez olyan változásokat eredményez az 
alapító okiratban, melyek technikai jellegűek, érdemi kérdéseket nem érintenek, az előterjesztés 1. 
számú mellékletét képező módosító okiratban nyomon követhetőek. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg 
döntését! 

Határozati javaslat: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, 
Működtető - Ellátó Szervezet alapító okiratát az előterjesztés 1. 
melléklete szerinti módosító okiratnak megfelelően módosítja. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat alapján készített 
módosító okirat aláírására, és az az alapján készített egységes szerkezetű 
alapító okirattal együtt a MÁK -hoz való megküldésére. 

Határidő: 2016. április 15. 
Felelős: Kovács Péter polgármester 
(Elfogadása minősített többséget igényel az SZMSZ 18. § (2) bekezdés e) 
pontja értelmében) 

Budapest,2016. március 11. Of(PcQ^ 
Dr. Csomor Ervin 

alpolgármester 



Ancsin László 
jegyző 

Tárgyalásra kijelölt Bizottság: 
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 

Melléklet: 
1. Budapest Főváros XVL kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet 

módosító okirata 



Okirat száma: M9/2016 

Módosító okirat 

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet 
2015. április 22. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2 0 1 1 . évi 
CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a - a / 2 0 1 6 . ( )Kt. határozatra figyelemmel - következők 
szerint módosítom: 

1. Az alapító okirat 1.2.1. pontjában a Költségvetési szerv székhelye: „1165 Budapest, 
Jókai Mór utca 6. szám alatti [hrsz.:106057) ingatlan II. emelet" helyébe a 

„1165 Budapest, Jókai Mór utca 6. II. emelet" szöveg lép. 

2. Az alapító okirat 3.1. pontjában a „A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeletei 
szervének" cím helyébe 

„A költségvetési szerv irányító szervének" cím lép. 

3. Az alapító okirat 4.1. pontjában a költségvetési szerv közfeladata: „Gazdasági, 
pénzügyi, számviteli tevékenységet [így különösen a költségvetés tervezésével, 
gazdálkodással, számvitellel, beszámolással kapcsolatos és munkaügyi feladatokat] végez az 
alapító okirat függelékében meg-jelölt intézmények vonatkozásában, külön együttműködési 
megállapodás alapján." helyébe a 

„Gazdasági, pénzügyi, számviteli tevékenységet (így különösen a költségvetés tervezésével, 
gazdálkodással, számvitellel, beszámolással kapcsolatos és munkaügyi feladatokat] végez az 
alapító okiratban megjelölt intézmények vonatkozásában, külön együttműködési 
megállapodás alapján." szöveg lép. 

4. Az alapító okirat 4.3.1. pontjában a Költségvetési szerv alaptevékenysége: „Gazdasági, 
pénzügyi, számviteli tevékenységet [így különösen a költségvetés tervezésével, 
gazdálkodással, számvitellel, beszámolással kapcsolatos és munkaügyi feladatokat] végez az 
alapító okirat függelékében meg-jelölt intézmények vonatkozásában, külön együttműködési 
megállapodás alapján" he lyébe a 

„Gazdasági, pénzügyi, számviteli tevékenységet [így különösen a költségvetés tervezésével, 
gazdálkodással, számvitellel, beszámolással kapcsolatos és munkaügyi feladatokat] végez az 
alapító okiratban megjelölt intézmények vonatkozásában, külön együttműködési 
megállapodás alapján." szöveg lép. 

5. Az alapító okirat 4.3.2. pontjában a Költségvetési szerv alaptevékenysége: „A 
köznevelési intézmények működésével összefüggő feladatok ellátása az alábbi intézmények 
[melyek tevékenységeinek kormányzati funkció szerinti megjelölését a GAMESZ szervezeti 
és működési szabályzata tartalmazza] vonatkozásában: 

Intézmény neve 

1 Cinkotai Huncutka Óvoda 

2 Gyerekkuckó Óvoda 

3 Margaréta Óvoda 

4 Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda 

5 Napsugár Óvoda 



6 Sashalmi Manoda Óvoda 

7 Szentmihályi Játszókert Óvoda 

8 Corvin Művelődési Ház 

9 
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 
Területi Szociális Szolgálat 

10 XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde 

11 
Napraforgó Gyermekjóléti Központ, 
Családsegítő Szolgálat 

12 Kerületgazda Szolgáltató Szervezet 

13 Rákosmenti Mezei Őrszolgálat" 

rendelkezés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A köznevelési intézmények működésével összefüggő feladatok ellátása az alábbi intézmények 
[melyek tevékenységeinek kormányzati funkció szerinti megjelölését a GAMESZ szervezeti és 
működési szabályzata tartalmazza) vonatkozásában: 

Intézmény neve 

1. Cinkotai Huncutka Óvoda 

2. Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda 

3. Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda 

4. Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda 

5. Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda 

6. Sashalmi Manoda Óvoda 

7. Szentmihályi Játszókert Óvoda 

8. Corvin Művelődési Ház 

9. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Területi Szociális Szolgálat 

10. XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde 

11. Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ 

12. Kerületgazda Szolgáltató Szervezet 

13. Rákosmenti Mezei Őrszolgálat 

14. Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ" 

6. Az alapító okirat 5.2. pont alatt szereplő táblázat 

„A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 Közalkalmazotti jogviszony 1992. XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 



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

3 Közfoglalkoztatási jogviszony 
2011. évi CVl. törvény a közfoglalkoztatásról és a 
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb 
törvények módosításáról" 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 Közalkalmazotti jogviszony 1992. XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

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

3 Közfoglalkoztatási jogviszony 
2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a 
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb 
törvények módosításáról" 

7. Az alapító okirat 5.3 pontja „A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése:" 
elhagyásra kerül. 

8. Az alapító okirat 5.3 pontjában a „A költségvetési szerv szervezeti felépítését és 
működésének rendjét, a vezetők közötti feladatmegosztást, a belső és külső kapcsolatokra 
vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg." szöveg 
elhagyásra kerül. 

9. Az alapító okirat 6. pontjában szereplő záró rendelkezés helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2013. február 13. napján kelt alapító 
okiratát visszavonom." 

Jelen módosító okiratot a törzskőnj^i nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 

Kelt: Budapest, 2016. 

P.H. 

Kovács Péter 
polgármester 


