
 

Okirat száma: 677446-2015. 2.sz. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Budapest I. kerület 
Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődék 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): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Egyesített Bölcsőde I. sz. telephely 1016 Budapest, Tigris utca 45/A. 

2 Egyesített Bölcsőde II. sz. telephely 1012 Budapest, Lovas út 3. 

3 - - 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1978. 
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3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. 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. 

3.2. 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 gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény 42-42/A §-aiban meghatározottak szerint a családban nevelkedő 3 
éven aluli gyermekek napközbeni ellátása, szakszerű gondozása és nevelése, fogyatékos 
gyermekek nevelése, gondozása annak legfeljebb hatéves koráig. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 889110 Bölcsődei ellátás 
4.3. A ko ltse gvete si szerv alapteve kenyse ge:                                                                                        

A bo lcso de biztosí tja a csala dban nevelkedo  3 e ven aluli gyermekek napko zbeni ella ta sa t, 
szakszeru  gondoza sa t e s nevele se t a gyermekek ve delme ro l e s a gya mu gyi igazgata sro l 
szo lo  1997. e vi XXXI. to rve ny alapja n. Ha a gyermek a 3. e ve t beto lto tte, de testi vagy 
szellemi fejlettse gi szintje alapja n me g nem e rett az o vodai nevele sre, a 4. e ve nek 
beto lte se t ko veto  augusztus 31-ig nevelheto  e s gondozhato  a bo lcso de ben. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 104030 Gyermekek napközbeni ellátása 

2 
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali 

intézményében 

3 104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budapest I. kerület közigazgatási 
területe 
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5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét a 
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg 5 éves 
időtartamra, pályázat alapján. A költségvetési szerv vezetőjét Budapest I. kerület Budavári 
Önkormányzat Képviselő-testülete menti fel. A költségvetési szerv vezetője felett az 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 

1 

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

5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: A költségvetési szerv szervezeti 
felépítését és működésének szabályait a költségvetési szerv szervezési és működési 
szabályzata tartalmazza.  

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. január 23. napján kelt, okiratot visszavonom. 

Budapest, 2015. május  

P.H. 

dr. Nagy Gábor Tamás 
polgármester 


