CSERE
Javaslat a Jőzsefvárosi Egyesített Biĺlcsődékke| kapcsolatos dłintések meghozata|ára
6/1. napĺľendi pont

A váItozás vastag, dőlt betűve|, a|ábűlzással jelezve.

l.

számú melléklet

ĺózsnľvÁRosl EGYESÍTETT Bolcsoonr
Alapító okiľatát módosító okirat

Äz alapítő okiľat mĺódosító okiľatának bevezető része
,,A Budapest Fővaľos VIII. keľĹilet Józsefuaľosi onkoľmányzat Képviselő-testtilete a
Magyaľország helyi tinkoľmanyzatairő| szóló 20II. évi CLXxXx. torvény 42. s 7.

pontj ában, az áI|anlháztartásrő|

szóló törvény végrehaj tásźrő| szőIő 368120 1 1 . (XII.3 1 .) Korm.
szakfeIadatrendről és az áI|amhánmási szakágazati renđrő|sző|ő 5612011.
(XII.31.) NGM rendelet, a gyeľmekek védelméről és a gyámigyi igazgatásľól szóló 1997 . évi
XXXI. törvény 104.$-a, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi
iĺtézmények,valamint szeméIyek szakgnai fęladatairól és miĺködésfü feltételeiről szóló
I5l|998. (IV. 30.) NM ľendelet 35. $ és 40. $-a' valamint a személyes gondoskodást nýjtó
szociális intézĺnényekszakmai feladatairól és mfüödésfü feltételeiľől szóló |12000. (I.7.)
SzCsM rendelet 5.$ (1) bekezdés b) pontja alapjénazalétbbiokiratot ađjaki.''helyébeaz
alábbi sztiveg lép:

rendelet,

a

,,A Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefiórosi

Önkormónyzat Képviselő-testülete cl
Magłarorszóg helyi Ônkormónyzatairól szóló 201]. évi CLXXXIX törvény 42. s 7. pontja, az
államhóztartásról szóló 201]. évi CXCV. tÓrvény 8. s o bekezdése, a gyermekekvédelméről
és a głámügłi igazgatásról szóIó 1997. évi XXn. furvény, a szem,źlyes gondoskodást nyújtó
g,,ermekjóléti, głermekvédelmi intézmények,valamint személyek szaltrnai feladatairól és
műkÓdésükfeltételetről szóló 15/1998. (IV' 30.) NM rendelet J5. $ és 40. $-a alapján, az
óllamhóztartásról szóló rcrnény végrehajtdsáról szóló 368/20]]. Korm. rendelet 5. E (1)-(2)
bekezdése szerinti tartalommal a Józsefiórosi Eglesített Bolcsődék alapítĺźsárólaz alábbi
alapító okiratot adja ki:',

Az

a|apítő okirat 1. pontja

.'1. A

kiiltségvetési szeľv

Neve: Józsefuaľosi Egyesített Bĺjlcsődék

Rĺjvidített név: JEB
Székhelye: 1083 Budapest, Szigetvaľi utca

1.

Telephelyei:
1082 Budapest, Nagytemplom u. 1-3.

96 ferőhely

1087 Budapest,Százados út 1. (Kerepesi út 33.)

48 férőhely

1085 Budapest, Hoľánszky
1082 Budapest, Baross

,4\

-3oĄ

V

//A\\

|Ą

u.21.

u.ll7.

72 férohe|y
72 férőhe|y

Éffi KtZäTT

{7ł-r'

3Ü]ľ-

AlJ6 ?

E.

9P-90.'

1082 Budapest, Baross
1084 Budapest, Tolnai

u.I03la.
Lajos u. 19.

7Zf&ohely
60 férőhely

1087 Buđapest,Kerepesif9la. (konyha)'' - helyébe az a|á'}bi sziĺveg lép:

1. A ktiltségvetési szeľv
Megnev ezés e : Józ s efv ár
Rijviďített neve:

o s

i E gł e s ített B öl

cs

ő dé k

JEB

Székhelye: I083 Budapest, Szigetvóri u. ].
Telephelyei:

Bolcsőde
Babóca Bolcsőde
Játékvár Bolcsőde
Mini-Manó

1082 Budapest, Baross u' 103/A.
1082 Budapest, Baross u. ]]7.

Fecsegő-tipegőkBolcsőde

Bolcsőde
Bolcsőde

1085 Budapest, Horónszlql u.

2l.

1087 Budapest, Százados út ].

Gyermekkert

I082 Budapest, Nagłtemplom u. j.

TücsokJak

1084 Budapest, Tolnai Lajos u' 19.

1087 Budapest, Kerepesi 29/a. (konyha)"

Az

a|apito okirat 3. pontja
m e gh a táľo zott kĺizfe|adataz

- ,,A

Ktiltségvetési szeľv áita| ellátott, jogszabályban

Magyaľoľszag helyi önkormanyzatairőI szőIő 201l. évi CLXxxx. towény 23. $ (5)
bekezdés 11. pontja, (6) bekezđéseés a gyeľmekek védelméről és agyámigyiigazgatásrő|
sző|ő |997. évi X)o(I. törvény (GyVt) 94. $ (3) bekezdés d) pontja alapjźn személyes
gondoskodást nffitó gyermekjóléti a|ape||átásként kĺitelező <inkormányzati feladatot lát el,
továbbá a Gfi. 42. $ (3) bekezdésébenmeghatározoÍĹ szolgáltatásokat önként vállalt
feladatként bińositja.,, _ helyébe az z|ábbi sztiveg lép:
,3. A költségvetési szerv últill elldtott, jogszabdlyban meghatúrozott közf,eladata:
Magyaľoľszág he|yi önkoľmanyzatairőI sző|ő 2011. évi CLXxxX. torvény 23. $ (5)
bekezdés 11. pontja, (6) bekezdése és a gyermekek védelméről és a gyámügyíígazgatásto|
sző|ő 1997. évi )C(XI. törvény (Gyvt) 94. $ (3) bekezdés d) pontja alapjan személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásként kötelező önkormanyzatí fęIađatotlát el, a
önként vállalt feladatként a Gyvt. 38iA. $-ában meghatérozott Biztos Kezdet Gyere|ďlźzat
miĺködtet, továbbá a Gyvt. 42. $ (3) bekezdésében meghattrozoi1 szo|gáItatásokat önként
v á||alt

feladatként bízto sítja','

Az alapitő okirat 4. poĺúja_,,A költségvetési szeľv alaptevékenysége:

Alaptevékenységéneká|Iafi.IháZtaÍtásiszakágazatíszámaésmegnevezése:

Bĺjlcsődei ellátás

8891 10

Szakfeladat széĺna

Szakfeladat me gnevezése

bölcsődei ellátás

889101

_ bölcsőde

1082 Bp., Nagytemplom u. 1-3. férőheIyszźlm:96 fő

_ bölcsőde

- bölcsőde

1.
1085 Bp., Hoľánszky u. 21.
1082 Bp., Baľoss u. I|7.
1082 Bp., Baross l. I03la.

_ bölcsőde

1084 Bp., Tolnai Lajos u.

feľőhelyszám:48 fő

1087 Bp., Szazados út

_ bölcsőde
_ btilcsőde

férőhe|ysztnrl: 72 fó

férőhe|yszźlm:72 fő

f&őheIyszźlm:72 fó

19. férőhelyszĺím:60 fő

gyermekek egyéb napközbeni e||átása, játszócsopoľt,

889108

otthoni gyeľmekgondozás
gyermekek napközbeni ellátásahoz kapcsolódó egyéb

8891 09

szo|gá|tatások,időszakosgyeľmekfeliigyelet, jźtszőhźz,
játékkölcsönzés
a hátrányos he|yzetu gyermekek,

8901 14

fiatalok és családok

életminőségétjavító progľamok,
gyere|<ház,

játszőhźn

Biztos

munkahelyi étkeĺetés

562917

a|ka|mazoÍtak étkeztetése

873012

idő skoruak átmeneti eI|átása,,

- helyébe az a|á.}bi sztiveg lép:
,4. A

kö ltségvetési szerv

alaptevékenys ége :,,

Alaptevĺékenységénekóllamháztartósi szakágazati besorolósa, megnevezése:

Szakágazat száma: 889] I0

Szakńgazat megnevezése : Btjlcsődei ellátás

S z alcrna i al ap

t ev é ke

ny s ég e k kor m ány z at i funkc i ó s z e r i nt

i

me gi

elö

l és e :

r040s0

Gyer

104042

Gyerm

r02022

Időskorúah demens betegek átmeneti ellátása

m eke
e

k napkizb eni ell átás a

kj ól éti Szo l gál tatás

o

k

Kezdet

232

041

St ar

t

-munka pr o gr am - T él i

Ho s szti időtartąmú kozfo

041233

kÓ

zfo gl al ko

z t at

ás,,

glalkoztatás

alapitő okiľat 6. pontja _ ,,A Ktiltségvetésiszeľv alapítói jogokkal felruházott iľányító
szeľvének megnevezése, szĺékhelye:

Az

.tsudapest ľ.ováros VIII. kerület Józsefuĺĺrosi onkormźnyzatKépviselő-testülete

1082 Budapest, Baross u. 63-67.,,

,,6.

- helyébe az a|ábbi sziiveg

lép:

A kiiltségvetésiszeľv alapítĺói jogokkal felľuházott iľányító szeľvénekmegnevezése,

székhelye:
Budapest Főváros VIII. keľület JózsefuĺĺľosionkormźnyzatKépviselő-testtilete
1082 Budapest, Baľoss

v

63-67.

Fenntaľtó neve és székhelye:
Budapest Főváros VIII. kęrĹilet Józsefu aľo si onkorm tny zat
1082 Budapest, Baľoss u.63-67,,,

Az

a|apitő okirat 7. pontja

-

besorolása:
,,A költségvetési szeľv gazđálkođásÍ

A koltségvetési szerv besorolása gazdá|kodási jogköre a|apjźn:

-

önállóan mfüödő kciltségvetésiszerv
önálló |étszttmésbérgazdálkodó, teljes intézményimfüödési és szakmai
tevékenységétköltségvetési keľetén beltil látja el,
a költségvetési szerv vęzętője gyakoľolja a költségvetése felętt a kĺjtelezettségvállalási
és utalványozási jogköľt.

Az

á||anháńartásrőI szőIő 2011. évi CXCV' törvény, az á|Ianháztaľtásról szóló töľvény
végrehajtásźttől sző|ő 3681201'1' (XII. 31.) kormányľendelet a|apján az irźnyitő szeÍy az źita|a
meghatźrozott kĺjrben az tjnállóan működő k<lltségvetési szerv pénzigyí,gazđasági
feladatainak el|átźsára a Jozsęfuáĺosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti Központot jelölte ki.
(székhely: 1081 Budapest, Népszínhźzu. 21., Gazdasági szervezet telephely: 1089 Budapest,
Kőris u.35.)
YáIla|kozási tevékenysége:nincs''
,,7'

- helyébe az

a|á.}bi sziiveg lép:

A ki)ltségvetésiszerv gazdúlkoddsíbesoroldsa:
A költ

_
-

s égv e t és

i

sz

erv

b es

or ol ós a gazdólko dás i j o gkör e al apj án :

onállóan műkjdő kahségvetésiszerv
önálló létszóm és béľgazdáIkodó, teljes intézményiműködési és szalcĺnai tevékenységét
kalrcégvetésikeretén belaĺ lótja eI,
a kahségvetésiszerv vezetője glakoroĺja a k1ltségvetésefelett a kotelezettségvállalási
és

utalv óny

o

zós i j o gkÓr t'

Az államhóztartásról szóló 20I]. évi CXCV. törvény, az óllamhóztartásról szóló

rcrvény
végrehajtósóról szóló 368/20] ]. (XII. 3I.) kormányrendelet alapján az irányító Szerv az áltąla
meghatórozott korben az onállóan m{ÍkÓdő kžltségvetésiszerv pénzügłi, gazdasági
feladatainak ellátdsára a Jóaefvúrosi Szociólís Szolglźltató és Gvermekióléti Közuontot
jelalte ki. (székhely: ]08] Budapest, Nĺćpszínház u. 2]', Gazdasági szervezet telephely: I089
Budapest, Kőris u.35.)

Vóllalkozási tevékenysége : nincs,'

alapítő okirat 9. pontja _ ,,A kiiltségvetésiszeľv foglalkoztatottjaiľa vonatkozó
foglalkoztatási j ogviszonyok megi eliilése:

Az

,,9.

A

koza|kalmazotti jogviszony, melyre 1992. évi )O(XIII. tĺirvény,valamint a
kozalka|mazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. t<lrvénynek a szociális,
valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban tĺjľténővégĺehajtásźlrőIszôIő
25712000. (XII.26.) Korm. rendelet szerint.
munkaviszony, melyre a munka tĺirvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
rendelkezéseit,
megbízási jogviszony, melyľe a Polgári törvénykönyvľől szóló 1959. évi IV. törvény
rendelkezéseit kell a|ka|mazní.'' _ helyébe az a|álbbi sztiveg lép:

kiiltségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatdsi jogviszonyok

megjelöIése:

_
-

kazalkalmazotti jogviszony, melyre 1992, évi XXXIII. tÓrvény, valamint a
kozalkalmazottakjogállásáról szóló ]992' évi WIil. torvénynek a szociólis, vaĺamint
a glermekjóléti és glermelcvédelmi ágazatban torténő végrehajtásóróI szóló 257/2000.
(X11.26.) Korm. rendelet szerint.
munkaviszony, melyre a munka törvéľlykönyvéről szóló 20]2. évi I' torvény
rendelkezéseit,
megbízósi jogviszony, melyre a Polgári torvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
r endel ke z és e it ke ll al knlmazni.,,

zÁnaonr
Jelen alapító okiľat a törzskönyvi nyilvantaľtásba töľténó bejegyzéssel lép hatáIyba, ezze|
egyidejűleg a Jőzsefvárosi Egyesített Bölcsődék 2013. marcius 06. napjan kelt, egységes
szerkezetli a|apítő okirata hatźiyźńveszti.

Az

a|apítő okiratot Budapest Főváľos VIII. kerülęt Józsefuarosi onkormźnyzat Képviselőte sttil ete . . . ., l 20 I 4 . (v II.27 .) szźlmu hatćlr o zatáv a| hagýa j őv á.
.

Budapest, 201 4. augusztus
Danada-Rimán Edina

Dľ. Kocsis Máté

jegyző

polgármester

ĺózspľvÁnosl ncynsÍľnľľľor,csŐlnr
Alapító okirata
m

ó

do

sításokkal

glalva

egys éges szeľke zetb e fo

A

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefuaľosi onkoľmányzat Képviselő-testiilete a
Magyarországhe|yí ĺinkoľmányzataíro|szilő 2a1'1. évi CLXXxx trirvény 4?,, 5 7 ' pontja, ar,
źilanhźztartásról szóIó 2011. évi CXCV. törvény 8. $ (5) bekezdése, a gyermekek védelméľől
és a gyámtigyi igazgatásról szóló 1997. évi )oo(I. törvény, a személyes gondoskodást nffitó
gyeľmekjóléti' gyeľmekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és
múködésiik feltételeiről szóló 15lI998. (IV. 30.) NM renđelet35. $ és 40. $-a alapjźn, az
á||afiháZtartásról szóló törťvény végrehajtásárő| szőIő 36812011. Koľm. rendęlet 5. $ (1)-(2)
bekezdése szerinti taľtalommal a Jőzsefvźtosi Egyesített Bĺjlcsődék a|apításáĺőI az alábbi
alapító okiľatot adja ki:

1.

A ktiltségvetésiszeľv

Megnevezése: Józsefuárosi Egyesített Bölcsődék

Rtividített neve: JEB
Székhelye: 1083 Budapest, Szigetvári u. l.
Telephelyei:

Mini-Manó Bĺjlcsőde

1082 Budapest, Baross u. 103/4.

Babóca Bölcsőde

1082 Budapest, Baross u' 1ĺ7.

JtńékvćĺrBĺilcsődę

1085 Buđapest,Horánszky

Fecsegő-tipegők

Bĺllcsőde 1087 Budapest,

u.2I.

Szánađos út 1.

Gyeľmekkert Bĺjlcsőde 1082 Budapest, Nagytemplom u. 3.
Tücsök-lak Bölcsőde
I

2.

087 Budapest, Kerepe si

1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 19.
29 I a.

(konyha)"

A ktiltségvetésiszeľv létľehozásáľĺólrende|kező dtintés:

A Józsefuaľosi onkormźnyzatKépviselő-testiilete 39fl1994, (X.
Az a|apitás

11.) sztrrl,Űhatározata.

éve: 1994.

A költségvetési szerv dltal ellótott, jogszabdlyban meghatórozott kö4feladata:
Magyarország helyi önkormányzatairő| sző|ő 20|1. évi CL)c(Xx. torvéĺy23. $

3.

(5)
gyámtigyiigazgatásrő|
gyermekek
(6)
és
a
pontja,
és
a
védelméről
bekezdése
bekezdés 11.
szőIő 1997. évi X)o(I. törvény (Gyvt) 94. $ (3) bekezdés đ)pontja alapjtn személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásként kĺjtelező önkormĺĺnyzatí fę|ađatotIát e|, a
önként vállalt feladatként a G}.vt. 38/A. $-ában meghatźlrozott Biztos Kezdet Gyere|úlázat
mfüĺjdtet, továbbá a GyVt. 42' s (3) bekezdésébenmeghatáĺozott szolgáltatásokat ĺinként
v á||alt fe l adatként bi ĺo síti a.

4.

A költségvetési szeľv alaptevékenysége:
AlaptevékenységénekáI|aÍnhá^aÍtási szakágazati besorolása, megnevezése:
Szakźryazat szźma: 8 8 9 1 1 0
Szakágazat me gĺev ezése : B tjlcsőđei ellátás

Szakmai alaptevékenységek korĺrrźnyzatifunkció szerinti megjelĺilése:

104030
|04042
102022
04|232
041233
5.

Gyermekek napközbeni ellátása
Gyermekjóléti Szolgáltatások
ldőskoruak' demens betegek átmeneti ę||átása
Start-munka proglam - Téli közfoglalkoztatás,'

Hosszú időtaľtamú közfoslalkoztatás

A ktiltségvetésĺszerv illetékessége,műktidésÍkłiľe:

Budapest Fővaľos VIII' kerület Józsefuiíĺosi onkoľmányzatkozigazgatási teruletén mfüödő
költségvetési szerv.

6. A kiĺItségvetésiszeľv alapítóÍ jogokkal felľuházott iľányítĺĎszervének megnevezése,
székhelye:
Budapest Fővaľos VIII. keľület Józsefuarosi onkoľmányzatKépviselő-testülete
1082 Budapest, Baross u. 63-67.

Fenntaľtó neve és székhelye:
Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuarosi onkormźnyzat

1082 Buđapest,Baross u.63-67.
7.

A kiiltségvetésĺszeľv gazdálkodási besoľolása:
A költségvetési szerv besorolása

Az

gazďá|kodási jogkĺire a|apján:

ĺinállóan múködő költségvetési szerv
önálló Iétszźmésbérgazdálkodó,teljes intézményi mfüödési és szakmai
tevékenységétkciltségvetési keľeténbelül látja el,
a költségvetési szerv vezetője gyakorolja a kĺiltségvetésefelett akote|ezettségvállalási
és utalványozási j ogkört.

á|Iamháztartásrő| szőIő 2011. évi CXCV. törvény, az źi|anhźztaľtásľólszóló t<iľvény
végrehajtásáról szóló 368120|1. (XII. 31.) kormĺínyľendelet a|apjánazirányitő szerv azá|ta|a
meghatźrozott körben az önállóan műktjdő költségvetési szerv pénzijgyi' gazdasági
feladatainak e||źńására a Jóaefvdrosi Szociúlis Szolgúltató és Gvermekióléti Kiizpontot
jelölte ki. (székhely: 1081 Budapest, Népszínház u.21., Gazdasági szewezet telephely: 1089
Budapest, Kőľis u.35.)

Y á|Ia|ko zás i tevékenysége : ninc s

8.

A ktiltségvetési szeľv vezetőjének megbízási rendje:

A kĺiltségvetésiszerv vezetojét a Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefüárosi onkormtnyzat
Képviselő-testi'ilete ĺevęzíki, menti fel vagy megbízását visszavonja a kozalkalmazottak
jogállásráľól szóló |992. évi XXKII. tĺirvény,valamint a közalkalmazottakjogállásaról
szóló
gyeľmekjóléti
gyermekvédelmi
és
valamint
a
1992. évi XXXil. t<irvénynek a szociális,

ágazatbantĺjľténő végrehajtásĺáról szóló 25712000. (xII.26.) Korm. rendelet szerint, azegyéb
munkáltatói jogokat a Képviselő-testtilet, az egyéb munkáltatói jogokat a Magyaroľszág helyi
évi CLXXXIX. törvény 67. $ g)pontja a|apjanaPolgármester
önkormányzatairőIsző|ő2011.
gyakorolja.

9.

A

kiiltségvetésiszerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok

-

közalkalmazotti jogviszony, melyľe 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a
koza|kalmazottak jogállásáról sző|ő |992. évi )o(Xil. töľvénynek a szociális,

megjeltilése:

valamint a gyeľmekjóléti és gyermekvédelmi ágazatbarl t<jrténő végľehajtásarő| sző|ő
25712000. (XII.26.) Korm. rendelet szeľint.
munkaviszony, melyľe a munka törvénykönyvéről szőIő 2012. évi I. törvény
rendelkezéseit,
megbízźrsijogviszony, melyre a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. éviV. törvény
rendelkezéseit kell alkalmazni.

10. A költségvetési szerv feladate|látását szolgálĺó tinkoľmányzatívagyon:

A költségvetési szerv

hasznźiatźtbaadott ingatlanvagyon az önkormaľlyzatitorzsvagyon ľésze,

korlátozottan forgalomképes, aú' nem jogosult elidegeníteni, illetve harmadik személynek
azonatulajdonosi joggyakorló előzetes j ővźhagyásanélkül bármilyen jellegiĺ jogot átengedni.

A költségvetési szerv vagyona fęletti rendelkezésrő| az ĺinkormanyzatvagyonrendelete

és az

egyéb vonatkozó jogszabźiyok rendelkeznek.

költségvetési szeľv rendelkezésére bocsátott vagyontfugyat a felradatai e||átásźhoz
szfüséges mértékben, tevékenységikörén beltil egyéb módon hasznosíthatja. Tevékenységi
körén kívül eső hasznosításhoz az alapítő hozzźljźlruIásasztikséges. Immateľiális vagyon,
taryyi eszkcjzĺjk: a költségvetési szerv vagyonleltárábarl felsorolt, és a szervezet működését
szolgálő ingó vagyontargyak.

A

vagyontaľgyak (ingatlanok)

-

a Budapest VIII. kerület ingatlarr nyilvántaĺtásában 35699 |lĺsz. a|att felvett 1802 m2
alaptertiletű, 1082 Budapest, Nagýemplom u. 1-3. szám a|att található Bölcsőde
telephelyként használt 96 férőhellyel.

-

a Budapest VIII. keľület ingatlan nyilvantaľtásábarl 366II brsz. a|att felvett I|33 m2
alapteriiletű, 1085 Budapest, Horánszky u. 2I. száĺn a|att ta|á|hatő Bölcsőde telephelyként
hasznáIt

7

2 fér őhe||y

e1'.

-

a Budape$ VIII. keľtilet ingatlan nyilvántaľtásában 35499lN3 és N2llĺsz. alatt felvett
|47+|84 m. alapterületű, 1083 Budapest, Szigetvĺĺriutca 1. szźtm alatt található iroda
székhelyként használt.

-

a Budapest VIII. keľĹilet ingatlan nyilvantatásában38371l14lV2hlľsz.

a|att felvett 307 m2
alapteľületiĺ, 1087 Buđapest,Szźzados út 1., 1087 Budapest, Kerepesi út 33. szám a|aÍt
talá|hatő B ö l csőde telephelyként használt 4 8 ferőhellyel.

- a Budapest VIII. kerület ingatlan nyilvĺíntartźsában34932 hĺsz. alatt felvett 704'29 m2 +
477,8 m2 udvar alapterĹiletű, 1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 19. szźtma|attta|áLhatő Bölcsőde
telephelyként használt 60 féľőhellyel.

-

a Budapest VIII. keľület ingatlan nyilvántaľtásában 35728l25&lEl36,35728110 hľsz. alatt
felvett 4I8m2 + 1081 m2 a|apteriletti, 1082 Budapest, Baľoss u. 119. számalat1ta|á|hatő
Bölcsőde telephelyként használt 7 2 férőhe||ye|.

-

a Budapest VIII. keľület ingatlan nyilvantaľtásában 35728126lN2I9,3572813| hrsz, a|att
felvett 655 m2 + 1087 m2 alapteruletű, 1082 Budapest, Baross u. |03la. szám a|attta|á|hatő
Bölcsődetelephelykéĺxhasznźilt72f érőhellyel
- a Budapest VIII. kerület ingatlan nyilvántart ásźtban 38837 16 Llrsz. a|att felvett 136 m2 + |97
m2 + 2763 mf udvaľ alapteľiiletű, 1087 Budapest, Keľepesi tĺt 29la szźtm a|att ta|á|hatő
helyiségcsoport egy ľészekonyha telephelyként használt.

11.

A kiiltségvetési szeľv képvĺselete

A kciltségvetési szerv vezetóje, valamint az á|ta|amegbizott dolgoző.

ZARADEK
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántaľtásba történő bejegyzéssel lép hatá|yba, ezze|
egyidejűleg a Jőzsefvétrosi Egyesített Bölcsődék 2013. maľcius 06. napjźln kelt, egységes
szęrkezetíi a|apitő okirata hatá|yát veszti.

Az
te

alapitő okiľatot Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuaľosi onkormányzat Képviselősttilete . . . . ., l 20 I 4 . (v II.27 .) sztlmű hatétro zatáv a| hagfia j őv á.

Budapest, 20|4. auguszľus

Danada- Riman Edina

Dr. Kocsis Máté

jegyző

polgármester

