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1. Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 11.
pontjában foglaltak alapján a kerületi önkormányzat feladatai közé tartozik a gyermekjóléti
szolgáltatások és ellátások biztosítása. A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti
alapellátások közé tartozik többek között a gyermekek napközbeni ellátása. A gyermekek napközbeni
ellátásának formái a gyermekek életkorának megfelelően a bölcsődei ellátás, a napközbeni
gyermekfelügyelet, és az alternatív napközbeni ellátás. A gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 94. § (3) bekezdésének a) pontjában
előírtak szerint az a települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat, amelynek területén
tízezernél több állandó lakos él, bölcsődét köteles működtetni. Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat fenntartásában működő Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített
Bölcsőde (a továbbiakban: Egyesített Bölcsőde) a Gyvt.-ben meghatározottak szerint, kötelező
önkormányzati feladatként a székhelyén, valamint telephelyein látja el a feladatait, nyújtja a bölcsődei
ellátást.

Az Egyesített Bölcsőde hosszú évek óta együttműködő partnere a jelenlegi META-Don Bosco
Technikum és Szakgimnáziumnak, amely intézmény érettségire épülő szakmai képzéseket szervez.
Tevékenysége kizárólag az érettségi utáni képzésre irányul nappali és esti tagozaton. Az Egyesített
Bölcsőde kezdetektől biztosít együttműködési megállapodás alapján gyakorlati helyet az intézmény
kisgyermeknevelő képzésében résztvevő hallgatói, tanulói számára. A jogszabályok módosításával
bevezetésre került a szakképzési rendszer/duális képzés. A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény
(a továbbiakban: Szkt.) 76. § (1)-(2) bekezdése alapján a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy
a szakirányú oktatásban a szakképző intézményben, vagy szakképzési munkaszerződéssel a duális
képzőhelyen vehet részt. Az Szkt. 83. § (1)

bekezdésében

előírtak szerint a szakképzési

munkaszerződéssel a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy és a duális képzőhely között
munkaviszony jön létre. A szakképzési munkaszerződéssel a tanuló, illetve a képzésben részt vevő
személy elfogadja a szakirányú oktatásban való részvétel feltételeit és kötelezettséget vállal a duális
képzőhely irányítása szerint a szakirányú oktatásban való részvételre, a duális képzőhely pedig vállalja
a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy szakirányú oktatáson való foglalkoztatását és oktatását,
továbbá kötelezettséget vállal a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy számára az e törvényben
meghatározott juttatások nyújtására.
Szakképzési munkaszerződés a szakirányú oktatásban részt vevő tanulóval, illetve a képzésben részt
vevő személlyel köthető a szakirányú oktatás időtartamára, vagy évente egy alkalommal, legalább négy
és legfeljebb tizenkettő hét egybefüggő időszakra. Az Szkt. 85. § (1) bekezdése alapján a tanuló, illetve
a képzésben részt vevő személy a szakképzési munkaszerződés alapján végzett munkáért havonta
közvetlenül

nyújtott pénzbeli juttatásként a

Kormány rendeletében

meghatározott mértékű

munkabérre jogosult. A duális képzés nem ad módot a korábbi, hagyományos együttműködési
megállapodás alapján történő tanulók fogadásra. A képviselő-testület a 2022. május 26. napján
megtartott ülésén a 170/2022. (V. 26.) önkormányzati határozatával jóváhagyta, hogy az Egyesített
Bölcsőde az Szkt. és a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet
szerinti duális képzésben, és annak keretén belül a kisgyermeknevelő képzésben gyakorlati helyként,
gyakorlatot biztosító intézményként részt vegyen és az együttműködési megállapodást a szakirányú
oktatást nyújtó szakképző intézménnyel megkösse.
A fentiekben leírt duális képzés bevezetése következtében az Egyesített Bölcsőde vezetője
kezdeményezte az intézmény alapító okiratának módosítását. A duális képzésben az Egyesített
Bölcsődének duális képzőhelyként történő részvételéhez szükséges az intézmény alapító okiratát
módosítani,

mivel

az alapító okirat a

költségvetési

szervnél

alkalmazásban álló személyek

jogviszonyánál jelenleg csak a közalkalmazotti jogviszonyt tartalmazza. Az alapító okirat 5.2. pontját
szükséges kiegészíteni a képzésben részt vevő személyek szakképzési munkaszerződéssel történő
foglakoztatása

érdekében

a

Munka

Törvénykönyvéről

szóló

2012.

évi

I.

törvény

szerinti

munkaviszonnyal és az egyéb támogató szakemberek - bölcsődeorvos, pszichológus, gyógypedagógus
- foglalkoztatása érdekében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti megbízási
jogviszonnyal. Az előzőekben leírtakon túl szükséges felülvizsgálni az alapító okiratot és pontosítani a
költségvetési szerv közfeladatát és alaptevékenységét.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (a továbbiakban: Áht.) 3/A. § (1 )-(2) bekezdése szerint
közfeladat a jogszabályban meghatározott állami vagy önkormányzati feladat. A közfeladatok ellátása

költségvetési szervek alapításával és működtetésével vagy az azok ellátásához szükséges pénzügyi
fedezet e törvényben meghatározott eszközökkel, részben vagy egészben történő biztosításával
valósul meg.
A költségvetési szerv jogszabályban, vagy alapító okiratban meghatározott közfeladat ellátására
létrejött jogi személy. A költségvetési szerv tevékenysége lehet alaptevékenység, amely a létrehozásáról
rendelkező jogszabályban, alapító okiratában a szakmai alapfeladataként meghatározott, valamint a
szakmai alapfeladatai ellátását elősegítő más, nem haszonszerzés céljából végzett tevékenység,
továbbá lehet vállalkozási tevékenység, amely haszonszerzés céljából, államháztartáson kívüli
forrásból, nem kötelezően végzett termelő-, szolgáltató-, értékesítő tevékenység. Költségvetési szerv
akkor alapítható,

ha a

közfeladat alaptevékenységként való ellátása ekként biztosítható, a

működéséhez szükséges feltételek adottak, az ellátandó feladat hatékonyan teljesíthető és a
költségvetési szerv működtetéséhez szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre áll.
Költségvetési szerv alapítására jogosult többek között helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén
a helyi önkormányzat. A költségvetési szerv alapításáról jogszabályban, vagy alapító okiratban kell
rendelkezni. Jogszabályban csak az Országgyűlés, vagy a Kormány alapíthat költségvetési szervet, a
költségvetési szerv alapítására minden más esetben alapító okirat kibocsátásával kerül sor. Az Áht.
8/A. § (2) bekezdése szerint az alapító okiratot és annak módosítását az alapító szerv adja ki a kincstár
által rendszeresített formanyomtatvány alkalmazásával. Az alapító okirat kiadására jogosult személy e
tevékenységében nem helyettesíthető. Az Áht. 9. §-a értelmében, ha törvény eltérően nem rendelkezik,
a költségvetési szerv irányítása, többek között a költségvetési szerv alapítására, átalakítására és
megszüntetésére, ideértve az alapító okiratra és annak módosítására, valamint a megszüntető okirat
kiadására vonatkozó hatáskör gyakorlását jelenti.
Az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 5. §
(1) bekezdésében foglaltak alapján az alapító okirat tartalmazza a költségvetési szerv
a) megnevezését magyar nyelven,
b) székhelyét, telephelyeit,
c) alapításáról rendelkező jogszabály teljes megjelölését, ha az alapításról jogszabály rendelkezett,
d) irányító szervének, vagy felügyeleti szervének megnevezését, székhelyét,
e) illetékességét, működési területét,
f)

közfeladatát,

alaptevékenységét,

ezek

kormányzati

funkció

szerinti

megjelölését

és

főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolását,
g) vezetőjének megbízási rendjét, és
h) alkalmazásában álló személyek jogviszonyának megjelölését.
A Korm. rendelet 5. § (4) bekezdésének megfelelően az alapító okirat módosítása esetén el kell készíteni
és a módosító okirathoz csatolni kell az alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
változatát is. Az alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatát nem kell
hitelesíteni, arra vonatkozóan a Kincstár igazolja, hogy az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt
változata megfelel az alapító okirat módosítások szerinti tartalmának.

Az elkészített egységes szerkezetű és módosító okirat megfelel az Áht.-ban rögzített feltételeknek. Az
elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény
(a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 9. § (1) bekezdése értelmében elektronikus ügyintézésre köteles
valamennyi, a 2. § (1) bekezdése szerinti ügy tekintetében többek között az önkormányzat,
költségvetési szerv, köztestület stb., így ennek megfelelően a törzskönyvi nyilvántartásba történő
bejegyzés, adatok módosítása iránti kérelem kizárólag elektronikus úton nyújtható be. Az egységes
szerkezetű alapító okirat és a módosító okirat a Magyar Államkincstár rendszerébe kerül feltöltésre,
amelyet jelen előterjesztés mellékletei tartalmazzák. Az alapító okirat és a módosító okirat ezen túl
tartalmában nem kerül módosításra.
A Magyar Államkincstár által közzétett alapító okirat minta kötelező tartalmi elemeinek megfelelően az
Egyesített Bölcsőde alapító okiratának egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövegét a határozati
javaslat 2. számú melléklete, valamint a módosító okiratot az 1. számú melléklete tartalmazza.
Az egységes szerkezetű Alapító Okiratban félkövér betűtípussal és aláhúzással kerültek megjelölésre a
módosítással érintett szakaszok.
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a döntésnek nincs költségvetési vonzata.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. §
(1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, továbbá az Mötv. 42. § 2. pontja és az 50. §-a alapján a
képviselő testület minősített többséggel szavaz.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés és a határozati javaslat, valamint
annak mellékleteit képező módosító és egységes szerkezetű alapító okirat elfogadására.

2. Döntési javaslat
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (....) önkormányzati határozata
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde alapító okiratának módosításáról.
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat Egyesített Bölcsőde alapító okiratát jelen határozat 1. melléklete szerinti tartalommal
módosítja és a jelen határozat 2. melléklete szerinti tartalommal egységes szerkezetben elfogadja.
Határidő: 2022. december 31.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Szociális és Intézménytámogatási Iroda
Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde

Budapest, 2022. november

3. Az előterjesztés mellékletei
1.

melléklet: módosító okirat

2.

melléklet: módosításokkal egységes szerkezetbe foglalta alapító okirat

1.

melléklet

Okirat száma: 677446/2022/1

Módosító okirat

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődének a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat által 2020. szeptember 21. napján kiadott 677446/2020/2 számú alapító okiratát az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján, - a.... /2022. (XI. .) önkormányzati
határozatra figyelemmel - a következők szerint módosítom:
1.

Az alapító okirat 2.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép és a következő 2.2 ponttal egészül
ki:

,,2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1999.09.01.
2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1. megnevezése: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
2.2.2. székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.''

2.

Az alapító okirat 4.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

,,4.1. A költségvetési szerv közfeladata: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 23. § (5) bekezdése 11. pontjában meghatározott
gyermekjóléti szolgáltatás és ellátás, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 42. §-a és a 42/A. §-a szerinti bölcsődei ellátás,
továbbá a Gyvt. 21. §-a alapján gyermekétkeztetés, a Gyvt. 21/A. §-a és 21/B. §-a alapján intézményi
gyermekétkeztetés, ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés és a Gyvt.
21/C. §-a alapján szünidei gyermekétkeztetés.''

3.

Az alapító okirat 4.3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

,,4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
4.3.1. a Gyvt. szerinti bölcsődei ellátás
4.3.2. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 25. pontja szerinti sajátos
nevelési igényű gyermek bölcsődei ellátása
4.3.3. a Gyvt. 42. § (4) bekezdése szerinti speciális tanácsadás, időszakos gyermekfelügyelet, más
gyermeknevelést segítő szolgáltatás
4.3.4. a Gyvt. szerinti intézményi gyermekétkeztetés
4.3.5. a Gyvt. szerinti szünidei gyermekétkeztetés
4.3.6. a bölcsődében történő munkahelyi étkeztetés''
4.

Az alapító okirat 4.4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

,,4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

1
2
3

4
5

kormányzati funkciószám
104031
104035
104036

kormányzati funkció megnevezése
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő
ellátása
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali
intézményében
Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását
biztosító intézményben

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással
kapcsolatos feladatok

5. Az alapító okirat 5.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
,,5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét Budapest I.
kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete határozott idejű, legfeljebb 5 éves időtartamra
szóló közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerinti közalkalmazotti
jogviszonyban vezetői kinevezéssel bízza meg pályázat útján. A költségvetési szerv vezetője felett a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 19. §
a) pontjában foglalt munkáltatói jogokat Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő
testülete, a Mötv. 19. § b) pontjában foglalt egyéb munkáltatói jogokat a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat polgármestere gyakorolja.''
6. Az alapító okirat 5.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
,,5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

közalkalmazotti jogviszony

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő
végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet

2

munkaviszony

a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

3

megbízási jogviszony

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

1

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.
Kelt: Budapest, „időbélyegző szerint"
P.H.

Váradiné Naszályi Márta
polgármester

2.

Melléklet

Okirat száma: 677446/2022/2
Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat 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: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde
1.1.2. rövidített neve: Egyesített Bölcsőde

1.2.

A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése
1.2.1. angol nyelven: Budapest I. district Budavár Municipality's Joint Nurseries

1.3.

A költségvetési szerv
1.3.1. székhelye: 1011 Budapest, Iskola utca 22-24.
1.3.2. telephelye(i):
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telephely megnevezése
Egyesített Bölcsőde I. sz. telephely
Egyesített Bölcsőde II. sz. telephely

telephely címe
1016 Budapest, Tigris utca 45/A.
1012 Budapest, Lovas út 3.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1999.09.01.
2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1. megnevezése: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
2.2.2. székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1.

3.2.

A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
3.1.2. székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
3.2.2. székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1 A költségvetési szerv közfeladata: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény (a továbbiakban: Mötv.) 23. § (5) bekezdése 11. pontjában meghatározott gyermekjóléti
szolgáltatás
és
ellátás,
a
gyermekek
védelméről
és
a
gyámügyi
igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 42. §-a és a 42/A. §-a szerinti bölcsődei ellátás,
továbbá a Gyvt. 21. §-a alapján gyermekétkeztetés, a Gyvt. 21/A. §-a és 21/B. §-a alapján intézményi
gyermekétkeztetés, ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés és a Gyvt.
21/C. §-a alapján szünidei gyermekétkeztetés.

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

szakágazat megnevezése

889110

Bölcsődei ellátás

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
4.3.1. a Gyvt. szerinti bölcsődei ellátás
4.3.2. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 25. pontja szerinti sajátos
nevelési igényű gyermek bölcsődei ellátása
4.3.3. a Gyvt. 42. § (4) bekezdése szerinti speciális tanácsadás, időszakos gyermekfelügyelet, más
gyermeknevelést segítő szolgáltatás
4.3.4. a Gyvt. szerinti intézményi gyermekétkeztetés
4.3.5. a Gyvt. szerinti szünidei gyermekétkeztetés
4.3.6. a bölcsődében történő munkahelyi étkeztetés
4.4.
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A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati funkciószám
104031
104035
104036

kormányzati funkció megnevezése
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő
ellátása
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali
intézményében
Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását
biztosító intézményben

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással
kapcsolatos feladatok

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budapest I. kerület közigazgatási területe,
de szabad kapacitása mértékéig ellátást biztosíthat más területről jelentkezőknek is.
5.

A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

A költségvetési szerv vezetőjét Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
határozott idejű, legfeljebb 5 éves időtartamra szóló közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény szerinti közalkalmazotti jogviszonyban vezetői kinevezéssel bízza meg pályázat
útján. A költségvetési szerv vezetője felett a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 19. § a) pontjában foglalt munkáltatói jogokat
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete, a Mötv. 19. § b) pontjában
foglalt egyéb munkáltatói jogokat a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat polgármestere
gyakorolja.
5.2.

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

közalkalmazotti jogviszony

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő
végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet
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munkaviszony

a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
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megbízási jogviszony

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
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