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Okirat száma: IV-260-17/2020 

Módosító okirat 

Az Újbudai Bölcsődei Intézmények a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 
Önkormányzata Képviselő-testülete által 2020. június 30. napján kiadott, IV-   
260/4/2020 számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
8/A. §-a alapján – a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-                      
testületének …../2020.(X.15.)XI. ÖK számú határozatára figyelemmel – a következők 
szerint módosítom: 
 

1. Az Alapító Okirat 4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Gyermekek napközbeni ellátása – bölcsődei   
ellátás. A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, 
szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény. 

Az Újbudai Bölcsődei Intézmények (1119 Budapest, Tétényi út 46-48.) székhelyen 
működő Újbudai Szemünk Fénye Központi Bölcsőde (1119 Budapest, Tétényi út 46-
48.) intézményegység által nyújtott szolgáltatások köre: 

-bölcsődei ellátás (132 férőhely), Gyvt. 42. §; 

-játszócsoport, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 
15/1998. (IV.30.) NM rendelet (a továbbiakban: 15/1998. (IV.30.) NM rendelet) 40. § (4); 

-időszakos gyermekfelügyelet, 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 40. § (2). 

Újbudai Napsugár Bölcsőde telephelyen (1118 Budapest, Csiki-hegyek utca 9.) 
nyújtott szolgáltatások köre: 

-bölcsődei ellátás (104 férőhely), Gyvt. 42. §; 

-időszakos gyermekfelügyelet, 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 40. § (2). 

Újbudai Kuckó Bölcsőde telephelyen (1117 Budapest, Bogdánfy utca 4/a.) nyújtott 
szolgáltatások köre:  

-bölcsődei ellátás (76 férőhely), Gyvt. 42. §; 

-időszakos gyermekfelügyelet, 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 40. § (2). 

Újbudai Pöttöm Bölcsőde telephelyen (1118 Budapest, Ménesi út 41.) nyújtott 
szolgáltatások köre:  

-bölcsődei ellátás (40 férőhely), Gyvt. 42. §; 

-időszakos gyermekfelügyelet, 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 40. § (2), 

-mini bölcsődei ellátás (8 férőhely), Gyvt. 43/A. §. 
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Újbudai Mogyoróskert Bölcsőde telephelyen (1115 Budapest, Fraknó utca 13-15.) 
nyújtott szolgáltatások köre:  

-bölcsődei ellátás (76 férőhely), Gyvt. 42. §; 

-időszakos gyermekfelügyelet, 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 40. § (2). 

Újbudai Katica Bölcsőde telephelyen (1118 Budapest, Törökugrató utca 11.) nyújtott 
szolgáltatások köre:  

-bölcsődei ellátás (104 férőhely), Gyvt. 42. §; 

-játszócsoport, 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 40. § (4); 

-időszakos gyermekfelügyelet, 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 40. § (2). 

Újbudai Dúdoló Bölcsőde (1112 Budapest, Menyecske utca 2.) nyújtott szolgáltatások 
köre:  

-bölcsődei ellátás (104 férőhely), Gyvt. 42. §; 

-időszakos gyermekfelügyelet, 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 40. § (2). 

Újbudai Bóbita Bölcsőde telephelyen (1116 Budapest, Fonyód utca 3-5.) nyújtott 
szolgáltatások köre:  

-bölcsődei ellátás (160 férőhely), Gyvt. 42. §; 

-játszócsoport, 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 40. § (4); 

-időszakos gyermekfelügyelet, 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 40. § (2). 

Újbudai Mesevár Bölcsőde telephelyen (1118 Budapest, Zólyomi út 20-22.) nyújtott 
szolgáltatások köre:  

-bölcsődei ellátás (76 férőhely), Gyvt. 42. §; 

-időszakos gyermekfelügyelet, 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 40. § (2). 
 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 

Kelt: Budapest, 2020. október ……. 

P.H. 

dr. László Imre 
polgármester 

 


