
BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

JEGYZŐKÖNYV 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
2011. augusztus 25-én (csütörtökön) megtartott üléséről 

Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 

Az ülés helyszíne: a Polgármesteri Hivatal L em. 115. sz. tanácsterme 

A jelenléti ív szerint jelen vannak: 
Kovács Róbert polgármester, 
Radványi Gábor, dr. Pap Sándor, Weeber Tibor alpolgármesterek, 
Agócs Zsolt, dr. Csicsay Claudius Iván, Élő Norbert, dr. Fejér Tibor, Gál Judit, Marksteinné 
Molnár Julianna, Mácsik András, Mihalik András, Révész Máriusz, Szabóné Gerzson Sarolta, 
Somlyódy Csaba, Tokody Marcell Gergely, Tóth Balázs, Varga István. 

Távolmaradását jelezte: -

A képviselő-testület 18 fővel határozatképes. Az ülésről hangfelvétel készül. 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Dr. Szabó Krisztián jegyző 
Hegedűs Károly aljegyző 

A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek képviseletében jelen vannak: 
Polgármesteri Kabinet Dobrai Zsuzsanna 

Horváthné dr. T ó th Enikő 
Jogi Csoport 
Jegyzői Iroda 
Humániroda 

Gazdasági és Pénzügyi Iroda 
Hatósági Iroda 

Gyámhivatal 
Belső Ellenőrzés 

Meghívottak és egyéb megjelentek: 
Horvát Kisebbségi Önkormányzat 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 
Rendőrkapitányság 

Kőbánya Sport Club 
Zeneiskola 
Pedagógus Szakszervezet 
CÉH Tervező, Beruházó és Fejlesztő Zrt. 

Dr. Egervári Éva 
V erbai La j o 8 

Ehrenberger Krisztina 
Dr. Kántásné dr. Szabó Ivett 
Pándiné Csemák Margit 
dr. Mózer Éva 
Dr. Maródi Gabriella 
Némethné Lehoczki Klára 
dr. Rugár Oszkár 

Filipovics Máté 
dr. Pluzsik Andrásné 
dr. Gyetvai Tibor r. alezredes 
Őcsi Gábor 
Széll Rita 
Benkóné Tmcsányi Ildikó 
Takács Ákos 
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ELNÖK: Kovács Róbert polgármester 

ELNÖK: Köszönti a megjelenteket, és az ülést megnyitja. A jelenléti ív alapján megállapítja, 
hogy a képviselő-testületi tagok közülJ 8 fő megjelent. 
Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Kövér Anna vezeti, a testület munkáját Korányiné 
Csősz Anna segíti. 

A képviselő-testület 18 fővel határozatképes. 
Bejelenti, hogy az előterjesztő visszavonta a meghívó tervezetében 43-as 
sorszámmal szereplő, a Pénzösszeg felszabadítása a lakásépítés, vásárlás és 
lakások visszavásárlása soron lévő 50 millió forintból tárgyú előterjesztését 

ELNÖK: Köszönti a megjelenteket Elnézést kér a csúszásért, de nagyon fontos bizottsági 
üléseket tartottak. Megkér mindenkit, jelentkezzen be a szavazógépbe. A Képviselő-testület 
18 fővel határozatképes. Augusztus 20-a alkalmából többen kaptak állami elismerést. Blum 
József előadóművész, zenetanár a Kőbányai Zenei Stúdió igazgatóhelyettese a Magyar 
Köztársaság Arany Érdemkereszt kitüntetésében részesült. Stark Tibor a Kőbányai Zenei 
Stúdió tanára, zeneszerző a Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkereszt posztumusz 
kitüntetésben részesült. Pető Csabáné a Fekete István Általános Iskola tanára a Magyar 
Köztársaság Bronz Érdemkereszt kitüntetést kapott. Káli Horváth Kálmán a Wesley János 
Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola beszédtechnikai és nyelvi tanára szintén a Magyar 
Köztársaság Bronz Érdemkereszt kitüntetést kapta. Szervátiusz Tibor szobrászművész a 
Magyar Köztársaság Érdemrend Középkeresztje a csillaggal elismerésben részesült. Vinkovci 
város képviselő-testülete az Arany Plakett kitüntetést adományoz.ott Filipovics Máténak a 
Kőbányai Horvát Kisebbségi Önkormányzat elnökének. Gratulál a kitüntetésekhez. 

Filipovics Máté: Elmondja, hogy ez a kitüntetés egy hosszú együttműködés eredménye, amit 
ezúton is megköszön a mindenkori képviselő-testületnek. Kéri a képviselő-testület további 
segítségét a két város együttműködéséhez. Megköszöni az elismerést. 

ELNÖK: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a tervezett felújításaik, intézmény 
karbantartásaik rendben folynak. Minden olyan esetben, amikor az önkormányzatnak 
intézkedni kellett - rendkívüli időjárási helyzet, hőségriadó - a megfelelő lépéseket 
megtették, jelenleg is locsolják a sétányaikat, vizet osztanak az utcán. A Nemzetközi 
Kézműves Tábor, a balánbányai cseretábor és a napközis táboraik is rendben működtek a nyár 
során. Nyár elején megalakult a Budapesti Önkormányzatok Szövetsége, amelyhez a 
Kőbányai Önkormányzat is csatlakozott. Elnöknek Nagy Gáb0r Tamást választották a 
Budavári Önkormányzat polgármesterét A Szent László templom minden hétköznap reggel 8 
órától késő délutánig látogatható, ezzel Budapesten a harmadik olyan templom, amely nyitva 
tart és látogatható. Augusztus 20-án megemlékezést tartottak a Magyar Oltárnál, amelyet 15 
éve avattak. Játszótér átadására is sor került, a játszótér elnevezésére a felújítással egy időben 
pályázatot írtak ki, melyet végül is Bölcskei Dorina javaslata alapján Harmatcsepp 
j átszótémek kereszteltek 
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Az elkövetkező időszak programjait ismerteti, amelyre minden érdtklődőt szeretettel várnak: 
Rendvédelmi Nap augusztus 27-én (szombat) 9 órától 15 óráig kerül megrendezésre. Magyar 
Piacot nyitnak a Korpanai utcában (a volt ital nagykereskedés területén) augusztus 31-én ll 
órakor a Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásávaL Ezzel egy új hálózat kiépítésére kerül 
sor, amely elsősorban az őstermelőknek biztosít a termékeik eladásához lehetőséget. 

Augusztus 27-28-án Vegetáriánus Fesztiváira kerül sor Kőbányán. A SzeptEmber Feszt 
rendezvényt szeptember 2-a és 4-e között szervezi a Hotel Info a Népligetben. Kőbányai is 
állít standot és pörköltfőző csapatot is indít. Kőbánya színpad is működni fog, ahol a 
Zeneiskola növendékei mellett a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 
igazgatója is szerepet vállal énekmondóként Megrendezésre kerül Kőbányán, idén már 
harmadszor, a Zenei Dzsesszfesztivál, úgy tűnik állandó helyszíne lehet Kőbánya ennek a 
programnak is. 

Tokody Marcell Gergely: A június 16-ai képviselő-testületi ülésen a képviselő-testület elé 
került egy állampolgári levél polgárőr témában, amellyel kapcsolatban a képviselő-testület 
határozatot fogadott el, vagyis a levélben szereplő tények kivizsgálását ruházta Polgármester 
úrra. Tájékoztatást kér, hogy ez a kivizsgálás hol tart, és milyen eredmények vannak? 

ELNÖK: A vizsgálat folyamatban van, remélhetőleg a szeptemberi testületi ülésen be tudnak 
számolni. 

Radványi Gábor: Szeptember 17 -18-án kerül megrendezésre a Magyar Vágta, amelyben a 
Dreher Sörgyárak Rt. szponzorként jelenik meg, és "Kőbánya Dreher" néven egy lovat is 
indítanak. 

ELNÖK: Az eseményen lehetőség nyílik arra, is, hogy bemutassák Kőbányát, 3x3 méteres 
standot is állíthatnak. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a bizottsági és testületi 
anyagok az új rendszer szerint egyenként kerültek a szerverre. Tegnap a frakcióvezetői 
értekezleten értékelték ezt a módszert, kedvező fogadtatást nyert, bízik abban, hogy könnyebb 
volt megnyitni, kezelni az állományokat. Dr. Csicsay Claudius Iván frakcióvezető úr javaslata 
alapján megkülönböztető jelzést fognak kapni a pótlólagosan felkerülő anyagok. 
Bejelenti, hogy az előterjesztő visszavonta a meghívóban 43-as sorszámon szereplő 
előterj esztését. 
Helyszíni kiosztással kapták meg képviselőtársai az e héten tartott öt bizottsági ülés testületi 
döntést igénylő módosító bizottsági határozatokat, a ll-es napirendi ponthoz kiegészítő 
anyagot, a félévi lezárt közbeszerzésekről, továbbá ma reggel az S l terület hasznosításával 
kapcsolatban került sor bizottsági ülésekre. 

Javaslatot tesz napirendi pontok felvételére: 
55. napirendi pontként: Fedezet biztosítása aMaglódi úti nyári tábor őrzésére. Az elmúlt két 

héten belül háromszor törtek be a tábor területére, indokolttá válik az 
őrzése, és 

56. napirendi pontként: Medveszőlő utca - Pára utca - Pázsitfű utcai játszótér előtti 

közvilágítási hálózat tulajdonjog átruházásának kérdése tárgyban. 
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Dr. Fejér Tibor: (ügyrendi hozzászólás) Köszönetet mond dr. Papp Vilmos úrnak a képviselők 
részére kiosztott ajándékért. 

ELNÖK: Két kiadvány került az asztalra, dr. Papp Vilmos munkája, illetve egy 
sportszövetségi munka. Köszönik Kőbánya díszpolgárának a könyvet. Kéri a képviselő
testület tagjait, szavazzanak egyenként az ismertetett napirendi pontok felvételére. 

742/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felveszi tervezett 
napirendjére Fedezetbiztosítás a Magiádi u. 143. szám alatti tábor őrzése tárgyú 
előterjesztést. 

743/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felveszi tervezett 
napirendjére A Budapest X, Medveszőlő utcai játszótér, a Pára utcai játszótér és a Pázsitfű u. 
18. szám előtt készülő közvilágítási hálózat tulajdonjogának átruházása tárgyú előterjesztést. 

ELNÖK: Javaslatot tesz a megtárgyalandó napirendi pontok sorrendjére. Legelsőként 
tárgyalják meg az S l hasznosítására készült előterjesztést, amely a meghívóban 37-es 
sorszámon szerepel. Ezt követően tárgyalják az eredeti l-es sorszámon szereplő előterjesztést, 
majd a 8-as napirendi pontot, és ezek után a 22-es, illetve 7-es napirendi pontokat. Kéri, 
szavazzanak az ismertetett sorrend-módosításijavaslat elfogadására. 

744/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés tervezett 
napirendjének sorrendjében az alábbi módosításról dönt: 

-első napirendi pontként tárgyalja a képviselő-testület a 37., majd utána az l-es, a 8-
as, a 22-es, majd a 7-es, azt követően pedig a 2. napirendi ponttól a meghívóban 
eredetileg j elölt sorszámozás szerint halad. 

ELNÖK: Kéri a képviselő-testület tagJait, szavazzanak a napirend elfogadásáról az 
ismertetett, illetve elfogadott módosításokkal együtt. 

745/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete- a módosításokkal 
együtt- elfogadja napirendjét az alábbiak szerint: 

l. Tájékoztató az S l terület hasznosítására vonatkozó elképzelésekről 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 
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2. Az Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési 
díjak és tandíjak megállapításainak szabályairól szóló önkormányzati rendelet 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

3. A Kőbányai Zene- és Képzőművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
névfelvétele 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

4. A Kőbánya Sport Club támogatási kérelme 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

5. Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Kft. végelszámolásának a Cégbíróság 
végzésében foglalt hiánypótlás megtétele 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

6. A nevelési-oktatási intézményekben biztosított gyermekétkeztetés igénybevételének 
módjáról és a térítési díjak mértékről szóló önkormányzati rendelet 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

7. A gyermekjóléti alapellátást nyújtó intézményekről szóló 3/2006. (L 20.) 
önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

8. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a 
szociális szolgáltatásokról szóló 39/2004. (VI. 24.) önkormányzati rendelet 
módosítása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

9. Az egyes anyakönyvi események engedélyezésről, valamint a többletszolgáltatásért 
fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

10. A Budapest X., Salgótarjáni út (38909) hrsz.-ú közterületből kb. 1780 m2 nagyságú 
terület (a Hungária krt. és a Zách utca közötti szakasz) hasznosítására kiírt pályázat 
elbírálása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

ll. A nevelési-oktatási intézmények alapítóokirat-módosítása, valamint az alapító 
okiratok elfogadása 
Előteri eszt ő: Weeber Tibor alpolgármester 

12. A Budapest Főváros X. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító 
Okiratának módosítása és egységes szerkezetbe foglalása 
Előteriesztő: Kovács Róbert polgármester 

13. Az Önkormányzat 20 ll. első félévi lezárt közbeszerzési eljárásai 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 
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14. A Bajcsy-Zsilinszky Kórház Tulajdonosi Felügyelő Tanácsába delegált tagok 
tiszteletdíjához forrás biztosítása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

15. Budapest X., Újhegyi stny. 16. szám alatti körzeti megbízotti iroda kialakítása, 
valamint a pénzügyi fedezet pénzügyi kereten belüli átcsoportosítással történő 

biztosítása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

16. A 2011. évi Európai Mobilitási Hét rendezvényeiről és a szükséges forrás 
biztosításáról 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

17. A Kőbányai Egészségügyi Szolgálat vezetője közalkalmazotti jogviszonyának 
megszüntetése 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

18. A Kőbányai Egészségügyi Szolgálat orvos-igazgatói álláshelyének pályáztatása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

19. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény által engedélyezett létszámhatárok 
túllépése a közoktatási intézményekben a 2011/2012. tanévre' vonatkozóan 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

20. A tanulói tankönyvtámogatás összegének szétosztása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

21. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Közoktatási 
Minőségirányítási Programjában meghatározottaktól való eltérés engedélyezése a 
2011/2012. évi kerületi tantárgyi és neveltségiszint mérések tekintetében 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

22. A XV. KÖSZI Nemzetközi Gyermek Néptánc Fesztivál megrendezésének 
finanszírozása 
Előteri eszt ő: Radványi Gábor alpolgármester 

23. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetésében a 
Kőbányai Torna Club Sportegyesület részére céltartalékban biztosított támogatás 
felszabadítása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

24. A Kulturális Örökség Napjai rendezvényen való részvétel 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

25. A Leonardo da Vinci projekt 2010-2011. évi tapasztalatai és a 2011-2012-es tanév 
programJa 
Előterjesztő: W ee ber Tibor alpolgármester 

26. A KMOP-3.3.3.-11. kódszámú, 'Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése' 
című pályázati felhívásorr való részvétel és a pályázathoz szükséges forrás biztosítása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
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27. A Harmat Általános Iskola (1104 Bp. Harmat u. 88.) teljes körű felújítása érdekében 
elkészítendő tervek és azok pénzügyi fedezete 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

28. A KEOP-2009-5.3.0/A felhívásan nyertes pályázatok előirányzatainak 

átcsoportosítása 
Előteri esztő: Radványi Gábor alpolgármester 

29. A TÁMOP 3.4.4./B/08/2-KMR projekt eredményei és a projekt fenntartási 
időszakához forrás biztosítása 
Előteri eszt ő: Radványi Gábor alpolgármester 

30. A KMOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001 jelű "A kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális 
célú városrehabilitációja" pályázat működési célú menedzsment kiadások 
finanszírozása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

31. A T ÁMOP 3.1.6-11/3 Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által 
nyújtott szolgáltatások fejlesztése és a szolgáltatást támogató eszközök beszerzése a 
sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása érdekében 
című pályázaton való részvételről konzorciumi partnerként 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

32. A SPO-SZALÉT-2011 kódszámú, Szabadtéri szabadidősport-létesítmények 
fejlesztésének, kihasználtságuk növelésének támogatása című pályázati konstrukción 
való részvétel 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

33. Az Ovi-Foci programban való részvétel 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

34. Előirányzatok visszarendezése a tárgyi eszközök és immateriális javak bevételeinek 
elmaradása miatt 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

35. Az idegenforgalmi adó bevételi előirányzatának visszarendezése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

36. A KÖKERT Kőbányai Non-pofit Közhasznú Kft. költségvetési támogatásának megemelése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

37. A Budapest X. kerület, Hős u. 15/a-b társasház csatornadíj-tartozásával kapcsolatos 
táj ékozató tudomásulvétele 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

38. Tokody Marcell Gergely egyem képviselői indítványára: a kerület közigazgatási 
határainál elhelyezett helységnévtáblák rovásírással történő kiegészítése 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 
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39. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Zsivaj Óvoda meghirdetett 
intézményvezetői álláshelyére benyújtott pályázat elbírálása, intézményvezető 

megbízása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

40. Önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérlők részére történő elidegenítése (Bihari 
u. 17., Sörgyár u. 80., Takarék u. 14.) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

41. Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanrész elidegenítése (Sörös u. 6.) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

42. A Budapest X. kerület, Gyömrői út 49. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség 
bérbeadásáról 
Előteri esztő: Radványi Gábor alpolgármester 

43. A Budapest X. kerület, Pongrác út 9. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség 
térítésmentes használatba adása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgán:nester 

44. A LA KRISZTA PÉKSÉG Kft. Budapest X., Harmat u. 194. szám előtti (42309/23 
hrsz.-ú) ingatlant érintő közterület-használati ügyében hozott határozat elleni 
fellebbezés 
Előteri eszt ő: Kovács Róbert polgármester 

45. A LA KRISZTA PÉKSÉG Kft. Budapest X., Bányató u. l. szám előtti (42309/60 
hrsz.-ú) ingatlant érintő közterület-használati ügyében hozott határozat elleni 
fellebbezés 
Előteri eszt ő: Kovács Róbert polgármester 

46. A Csupa Csemege Kft. Budapest X., Gergely utca- Újhegyi sétány sarok, ( 42309/104 
hrsz.-ú) ingatlant érintő közterület-használati ügyében hozott határozat elleni 
fellebbezés 
Előteriesztő: Kovács Róbert polgármester 

4 7. A Mózes Fruct Kereskedelmi és Szolgálgató Kft. méltányossági kérelme a Budapest 
X., Kozma u. 8-10. előtti, (42520 hrsz.-ú) ingatlant érintő közterület-használati 
ügyében 
Előteriesztő: Kovács Róbert polgármester 

48. A Freneh-Power Kft. méltányossági kérelme a Budapest X., Gépmadár u. 10. szám 
előtti, (39210/39) hrsz.-ú ingatlant érintő közterület-használati ügyében 
Előteriesztő: Kovács Róbert polgármester 

49. A Nea-Parthenon Bt. méltányossági kérelme a Budapest X., Kozma u. 7. szám előtti, 
(42518/24) hrsz.-ú ingatlant érintő közterület-használati ügyében 
Előteriesztő: Kovács Róbert polgármester 
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50. Önkormányzat által folyósított kamatmentes önkormányzati hitel visszafizetési 
feltételeinek módosítása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

51. Népjóléti tárgyú fellebbezések elbírálása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

52. A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ szakmai igazgató-helyettesei és 
műszaki vezetői magasabb vezetői kinevezéseinek jóváhagyása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

53. Egyebek 
- Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. I

IX. havi várható likviditási helyzetéről 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyzőjének 
próbaideje 
Tájékoztató a Szexmunkások Érdekképviseleti Egyesülete elnökének 
kérelméről 

54. Fedezetbiztosítás aMaglódi u. 143. szám alatti tábor őrzése 
Előterjesztő: Dr. Pap Sándor alpolgármester 

55. A Budapest X., Medveszőlő utcai játszótér, a Pára utcai játszótér és a Pázsitfű u. 18. 
szám előtt készülő közvilágítási hálózat tulajdonjogának átruházása 
Előterjesztő: Dr. Pap Sándor alpolgármester 

A napirend 1./ tárgya: Tájékoztató az Sl terület hasznosítására vonatkozó 
elképzelésekről 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Dr. Pap Sándor: (ügyrendi hozzászólás) A kerület gazdasági érdekére hivatkozva kéri, hogy 
zárt ülés keretében tárgyalja a képviselő-testület a napirendi pontot. 

ELNÖK: Kéri a képviselő-testület tagJait, szavazzanak arra, hogy kívánják-e zárt ülés 
keretében tárgyalni a napirendi pontot. 

746/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, l ellenszavazattal, l tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
30/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelet 12. § (4) bekezdése a) pontja alapján zárt ülést 
rendel el. 

ZÁRT ÜLÉS 
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A napirend 2./ tárgya: Az Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási 
intézményekben fizetendő térítési díjak és tandíjak 
megállapításainak szabályairól szóló önkormányzati rendelet 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

ELNÖK: A rendelettervezetet megtárgyalta az illetékes bizottság, de jelen van a Zeneiskola 
Igazgató asszonya is, aki szeretne egy-két gondolatot elmondani az önkormányzati rendelettel 
kapcsolatban. 

Széll Rita: Az új térítési rendeletben három olyan részt is talált, amely rendkívül nagy eltérést 
j elenterre az eddigiekhez képest. Az egyik kirívó emelkedés a 18 éven felüli és 22 éven aluli 
tanulók esetében a térítési díjnál jelentkezik. Amíg a 18 éven aluli tanulók abekerülési összeg 
5%-át fizetik, ami ugyan magasabb mint, ami eddig volt, de az egy tolerálható mérték, addig a 
18 éven felülieknél ez 15%-otjelent. Ez közel háromszoros emelkedéstjelent az eddig fizetett 
díjakhoz képest. Nem tudja, hogy ebbe a kategóriába eső tanulóik közül hányan fogják tudni 
ezt a 37 500 Ft-os éves díjat kifizetni, az eddig fizetett díj a 14 OOO Ft-ot nem érte el. 
V él eménye szerint ez legalább 150 gyereket érint. Vannak tanuló ik, akik különböző ok ok 
miatt tandíjat fizetnek, de a 22 éven felüli tanulóknál abekerülés összeg 20%-át kell fizetni, 
ami éves szinten 49 OOO Ft, és ez is a duplája az eddig fizetett összegnek. Aki 4-es átlagú 
rögtön a dupláját fizeti aminek, 40%-os mértékével már 99 OOO Ft a tandíja. Úgy gondolja, 
hogy 4-es átlagú tanuló nem annyira rossz, hogy mindjárt a dupláját fizesse. Jó lenne, ha 
lehetőség lenne finomításra. Szeretnék szélesíteni a Zeneiskola növendékeinek a körét, meg is 
szervezték, hogy a Gépmadár Óvodában és az Újhegyi sétányon is indítanának óvodás 
csoportokat és a központban is. Az eddigi térítési díj megegyezett azzal, amit a kezdő 
hangszeresek fizettek, de most az óvodások 20%-ra lettek besorolva, ami éves szinten 49 OOO 
Ft-ot jelentene. Ez azért képtelenség, mert az óvodások nem kapnak egyéni oktatást, eleve 
csak csoportban vesznek részt, és csak két foglalkozást kapnak. Szeretné, ha lehetőség lenne 
arra, hogy ezt az összeget mérsékeljék a minimum térítési díjra, ami 5%. 

Révész Máriusz: Azért lepődött meg egy kicsit, mert a hétfői bizottsági ülésen, ahol Igazgató 
asszony is részt vett, ezekből a javaslatokból nem hangzott el semmi. Amit Igazgató asszony 
felvetett, azt messzemenően támogatja, legközelebb azonban azt kéri, hogy ezek az 
észrevételek a bizottsági ülésen hangozzanak el. 

ELNÖK: Bonyolítja a helyzetet, hogy rendeletalkotásról van szó, ahol 4/5-ös szabállyal 
fogadnak be módosító indítványokat 

Révész Máriusz: (ügyrendi hozzászólás) A szünetben a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 
ülésezni fog, lehet, hogy az a célszerűbb, ha a bizottság az elhangzott javaslatokat 
megtárgyalja és a képviselő-testület ezután tér vissza a napirendi pontra. 

ELNÖK: Javasolja, függesszék fel a napirendi pont tárgyalását a bizottsági döntésig. 
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Dr. Pap Sándor: Szeretné, ha addig erről a kérdésről nem döntenének érdemben, amíg nem 
tudják, hogy ez mennyi többletköltséget jelent. A cél támogatandó, csak egy idő után ne 
lepődjenek meg, ha fogyatkoznak a beruházások, mert lehet, hogy ezek kis kiadások, de sok 
ilyenből tűnnek el a nagyobb beruházásaik 

Dr. Szabó Krisztián: A rendelettervezet l. mellékletében láthatják a díjalap meghatározását, 
amelyet az előző évi költségek alapján kalkulált összeg. Ez a Zeneiskola esetén 249 505 Ft, 
ennek a százalékait jelentik a rendelet normaszövegében látható egyes díjtételek Ha a 
százalékok, ahogy Igazgató asszony elmondta változnak bármilyen mértékben, akkor azzal 
kell számolni, hogy ennek a 249 505 Ft-nak a fennmaradó, illetve a normatíván túl 
fennmaradó részét az önkormányzatnak kell finanszíroznia. Óvodások esetében ilyen 
normatív kiegészítés nincs, a fennmaradó részt teljes mértékben az önkormányzatnak kell 
finanszíroznia. Minden egyéb esetben a 18 és 22 év feletti kategória esetén 88 OOO Ft a 
normatíva, abban az esetben a fennmaradó rész a normatíván és a térítési és tandíjon 
fennmaradó rész az, amit az önkormányzatnak kell finanszíroznia. 

Révész Máriusz: Abban az esetben, ha a tandíjakat ilyen mértékben megemelik, akkor 
képtelenség azzal számolni, hogy ugyanennyi diák lesz az iskolában, nagyon sok diákot 
elveszítenek. Ettől kezdve az egy főre jutó fajlagos költség valószínűleg emelkedni fog nem is 
kevéssel. A Kőbányai Zeneiskola nagyon nagy érték és senki nem fogja tudni megmondani, 
hogy ez mennyit jelent az önkormányzatnak pluszban vagy mínuszban, ugyanis nem tudják 
azt megmondani, hogy a megemelkedő térítési díjak miatt hány tanulót fognak elveszíteni. 
Véleménye szerint ez olyan fontos célkitűzés, amire költeni ·kell. Alpolgármester úr 
felvetésére azt tudja válaszolni, hogy senki nem tudja megmondani, hogy a költségvetésben a 
változás mit is jelent. 

Dr. Fejér Tibor: Felhívja a képviselő-testület figyelmét, hogy sehol nem kamatozik annyira 
befektetés, mint amit a kultúrába és oktatásba invesztálnak. Ha valahonnan, innen nem kell 
sajnálni a pénzt. 

Élő Norbert: Nyilván ki lehet az összeget számolni, de mivel tudják, hogy mekkora az iskola 
támogatása nem olyan nagy összeg, akkor azt lehet mondani, hogy maximum x összeg lehet. 

ELNÖK: Kéri, szavazzanak arra, kívánja-e felfüggeszteni a képviselő-testület a napirendi 
pont tárgyalását. 

749/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felfüggeszti az 
Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési díjak és 
tandíjak megállapításainak szabályairól szóló önkormányzati rendelet tárgyalását azzal, hogy 
azt a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság rendkívüli ülését követően ismét napirendre 
veszi. 
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A napirend 3./ tárgya: A Kőbányai Zene- és Képzőművészeti Iskola Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény névfelvétele 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 

Szabóné Gerzson Sarolta: Módosító javaslata, hogy az intézmény rövidített neve: Kroó 
György AMI (Alapfokú Művészetoktatási Intézmény) legyen. Az intézmény hosszú nevét a 
maga részéről hosszúnak tartja, de tartalmazza az intézmény tevékenységét tartalmi 
szempontból, a helyét megjelöli és az intézmény minőségi besorolását is tartalmazza. Ha rajta 
múlna ezen az elnevezésen is rövidítene. Javasolja, hogy az intézmény hosszú neve: Kroó 
György Kőbányai Alapfokú Művészetoktatási Intézmény legyen. 

Széll Rita: Az intézmény által benyújtott név valóban hosszú, viszont teljesen körülhja a 
tevékenységet: Kroó György Zene- és Képzőművészeti Iskola Kőbányai Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény. Ezzel a névvel a jogszabályi előírásoknak is eleget tesznek. Ú gy 
gondolja, ha egyéb művészeti ágak bevezetésemellett döntene a képviselő-testület, az megint 
átszervezésnek minősül, akkor úgy is a névhez hozzá kellene nyúlni. Szeretnék, ha a zene szó 
nem veszne el a nevükbőL 

Révész Máriusz: Itt a pontosság és a használhatóság egymás rovására megy. Lehet, hogy 
pontosabban írják le a Zeneiskola nevét, de nem lesz élő ember, aki azt használja. A rövidebb 
név véleménye szerint ez esetben több. Javasolja, hogy egy használhatóbb, rövidebb nevet 
adjanak az iskolának. 

Dr. Fejér Tibor: Amikor neki kellett céget alapítani, ott a Cégbíróság írta elő, hogy pontosan 
kell kifejezni a hosszú névnek azt, ami a lényeg. Véleménye szerint a jogfolytonosságot az 
jelentené, ha az iskola nevében a zeneszó szerepelne. 

Tokody Marcell Gergely: A rövid névnek tökéletesen megfelel, amit Szabóné Gerzson Sarolta 
bizottsági elnök asszony javasolt. Hosszú névnek egyébként, bár jogszabály, ha jól tudja 
csupán az alapfokú művészetoktatási intézmény kiírását teszi kötelezővé. Azt gondolja, hogy 
hosszú névnek meghagyhatnák a kissé komplikáltabb, ám pontos megnevezést, rövidített 
névnek pedig elnök asszony javaslatát támogatja. 

Élő Norbert: Javasolja, hogy legyen az iskola által javasolt hosszú név, és emellett akármelyik 
rövid elnevezést le lehet fogadni. Alapfokú művészetoktatás bármi lehet, most, hogy tudják, 
hogy zene- és képzőművészet, és ebbőlaszülők tudnak tájékozódni. 
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Révész Máriusz: Az iskolaigazgatók évtizedeken keresztül könyörögtek, hogy a hosszú nevet 
egyszerűsítse le a képviselő-testület. Az Alapfokú Művészetoktatási Intézmény teljesen 
pontos bizonyos szempontból, hiszen ebben benne van a zene, a képzőművészet és minden 
más. Ha úgy dönt a képviselő-testület, hogy abalettet is beveszik, akkor az lesz az intézmény 
neve, hogy zene-, képzőművészet, táncművészet alapfokú művészetoktatási intézmény. 

V ar ga István: Ha az iskolának ez a hosszú név megfelelő, akkor kéri, ezt támogassa a 
képviselő-testület. 

Széll Rita: A rövidített nevet köszönik. Ha az lenne az intézmény hosszú neve, hogy Kroó 
György Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, ebben az esetben is a köznyelv úgyis el fogja 
nevezni az iskolát. A maga részéről a zene- és képzőművészeti iskola mellett voksol, de el 
tudja fogadni a másikjavaslatot is. 

ELNÖK: Először a módosító javasiatra szavaztat, vagyis az iskola hosszú neve Kroó György 
Kőbányai Alapfokú Művészetoktatási Intézmény legyen. Kéri, szavazzanak ajavaslatra. 

750/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(12 igen, 2 ellenszavazattal, 4 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
önkormányzat fenntartásában lévő, Budapest X., Szent László tér 34. szám alatti Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény neve 2011. szeptember l-jétől Kroó György Kőbányai Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény névre változzon. 

ELNÖK: Jegyző úr figyelmeztette, hogy először arra kell szavazniuk, hogy befogadja-e a 
képviselő-testület Szabóné Gerzson Sarolta elnök asszony módosító javaslatát. Kéri, 
szavazzanak arra, hogy befogadják-e azt a javaslatot, hogy az intézmény hosszú neve Kroó 
György Alapfokú Művészetoktatási Intézmény legyen. 

75112011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(13 igen szavazattal, 5 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/5-ös szavazati 
arány hiányában- visszavonva a 750/2011. (VIII. 25.) határozatát- nem fogadja be azt a 
módosító indítvány, mely szerint az önkormányzat fenntartásában lévő, Budapest X., Szent 
László tér 34. szám alatti Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Zeneiskola 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény neve 2011. szeptember l-jétől Kroó György Kőbányai 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény névre változzon. 

ELNÖK: Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak a határozati javaslatra. 
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752/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
az önkormányzat fenntartásában lévő, Budapest X., Szent László tér 34. szám alatti Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény neve 2011. szeptember l-jétől Kroó György Zene- és Képzőművészeti Iskola 
Kőbányai Alapfokú Művészetoktatási Intézmény névre változzon, egyúttal befogadja és 
elfogadja azt a módosító indítványt, hogy az intézmény rövid neve: Kroó György AMI. 
2. A Képviselő-testület - a rövidített nevének meghatározásával és a határozat l. 
mellékletében foglalt tartalommal, 2011. szeptember l-jei hatállyal módosítja a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény (1102 Budapest, Szent László tér 34.) alapító okiratát, és egyben a határozat 2. 
melléklete szerint kiadja a Kroó György Zene- és Képzőművészeti Iskola Kőbányai Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát. (Az alapító 
okiratoka jegyzőkönyv mellékletét képezik.) 
Határidő: azonnal 
Felelős: a humán szakterületért felelős alpolgármester 
V égrehajtásért felelős: jegyző 

Végrehajtás előkészítéséért felelős: Humán Iroda vezetője 

A napirend 4./ tárgya: A Kőbánya Sport Club támogatási kérelme 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 

753/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete bruttó 6 millió 
forint támogatást biztosít - megállapodás keretében - a Kőbánya Sport Club részére az 
Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 7. 
mellékletében biztosított, az Önkormányzat és többcélú és területi kistérségi társulás 
igazgatási tevékenység sor terhére. 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, illetve a 
költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: a kerületfejlesztési szakterületért és külső 

kapcsolatokért felelős alpolgármester 
V égrehajtásért felelős: jegyző 

V égrehajtás előkészítésért felelős: a Humán Iroda vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

A napirend 5./ tárgya: Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Kft. végelszámolásának 
a Cégbíróság végzésében foglalt hiánypótlás megtétele 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 
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ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs, kéri, szavazzanak egyenként az előterjesztésben szereplő 

határozati javaslatokra. 

754/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete-mint alapító- a 
266/2011. (IV. 21.) határozatát megerősíti, a Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaságat (székhelye: 1105 Budapest, Előd u. 1., cégjegyzékszáma: 
01-09-9211169) jogutód nélkül megszünteti, amelynek formájaként-tekintettel arra, hogy 
fennállnak a végelszámolás jogszabályban meghatározott feltételei, illetve a törvényben 
foglalt kizáró körülmények nem állnak fenn- a végelszámolást jelöli meg. 
A végelszámolás kezdő időpontja: 2011. augusztus 26. napja. A társaság cégneve a 
végelszámolás kezdő időpontjával Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság "végelszámolás alatt''-ra változik. Az alapító megállapítja, hogy 
nincsenek olyan, a társaság vagyoni részesedésével működő jogalanyok, valamint 
részvételével működő alapítványok és társadalmi szervezetek, amelyek sorsáról az alapítónak 
rendelkeznie kellene. 
A Képviselő-testület a 267-269/2011. (IV. 21.) és a 271/2011. (IV. 21.) határozatait 
visszavonja. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

2011. augusztus 25. 
polgármester 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
jegyző 

a Humán Iroda vezetője 
a Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Kft. 
ügyvezetője, illetve végelszámolója 

755/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete-mint alapító- a 
Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság vonatkozásában a 
végelszámolói feladatok ellátásra az EXEREM Kft.-t (szákhelye: 1042 Budapest, Árpád u. 
57-59. I. em. 8., cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-269955), illetve a nevében eljáró természetes 
személyként Schuszter János Károly (anyja neve: Mezei Róza) 1173 Budapest, Borsó utca 53. 
szám I. em. 3. ajtó alatti lakost kéri fel, valamint felhatalmazza a végelszámolás cégbírósági 
bejegyzésével és a végelszámolás lefolytatásával kapcsolatos ügyek intézéséveL Az alapító 
ismételten tudomásul veszi Győrffy László ügyvezető (anyja neve: Klettner Mária) 1103 
Budapest, Noszlopy utca 41/E. szám alatti lakos lemondását 2011. június l. napi hatállyal, 
továbbá jóváhagyja a végelszámoló 2011. június l. - 2011. augusztus 25. közötti 
intézkedéseit. Az alapító a végelszámolói feladatokra l 500 OOO Ft + áfa összeget biztosít, 
amely összeg magában foglalja a végelszámolás lebonyolításával kapcsolatos ügyvédi és 
végelszámolói munkadíjat, de nem foglalja magában a végelszámolás során felmerülő egyéb 
költségeket, a felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíját és a könyvvizsgáló munkadíját, egyben 
megbízza a végeiszámolót a végelszámolással kapcsolatos ügyvédi megbízási szerződés 

megkötésével saját megbízási díja terhére. 
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Az l 500 OOO Ft+ áfa összeg forrásaként a 2011. évi költségvetésben a bonyolítói és ügyvédi 
megbízások soron biztosított összeget jelöli meg. Egyben felhatalmazza a polgáriDestert az 
előirányzat módosítására és annak a költségvetési rendeletben történő átvezetésére. 
Határidő: 2011. augusztus 25. 
Felelős: polgármester 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
jegyző 

a Humán Iroda vezetője 
a Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Kft. 
ügyvezetője, illetve végelszárnolója 

756/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete-mint alapító- a 
Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálói 
feladatainak ellátásával- 2011. augusztus 26. napjától kezdődően 2012. május 31. napjáig, de 
legfeljebb a végelszámolás befejezéséig terjedő időtartamm- Zámboriné Vizi Olgát (kamarai 
tagsági száma: 001409, lakása: 2040 Budaörs, Fodros u. 15/a., an.: Soltész Olga) bízza meg 
30 OOO Ft+ áfa/hó- változatlan- összegű havi díjazásért. 
A Képviselő-testület az 581/2011. (VI. 16.) határozatát visszavonja. 
Határidő: 2011. augusztus 25. 
Felelős: polgármester 

a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 
alpolgármester 

V égrehajtásért felelős: jegyző 

V égrehajtás előkészítéséért felelős: a Humán Iroda vezetője 
a Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Kft. 
ügyvezetője, illetve végelszámolója 

A napirend 6./ tárgya: A nevelési-oktatási intézményekben biztosított gyermekétkeztetés 
igénybevételének módjáról és a térítési díjak mértékéről szóló 
önkormányzati rendelet 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

ELNÖK: Nagyon fontos rendeletmódosításhoz érkeztek. Évek óta nagyon komoly gondot 
jelent az étkezési, térítési díjak beszedése. Ezzel a rendeletmódosítással vélhetőerr egy 
anomáliát, problémát rendeznek. Kéri, akinek a rendelettervezettel kapcsolatban kiegészítése, 
kérdése, észrevétele van, jelezze. Arnennyiben nincs, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 

757/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés l. 
mellékletében foglaltak szerint megalkotja a nevelési-oktatási intézményekben biztosított 
gyermekétkeztetés igénybevételének módjáról és a térítési díjak mértékéről szóló 26/2011. 
( ... ) önkormányzati rende letét. 

A napirend 7./ tárgya: A gyermekjóléti alapellátást nyújtó intézményekről szóló 3/2006. 
(1. 20.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

ELNÖK: Kéri, akinek a rendelettervezettel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele 
van, jelezze. Amennyiben nincs, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 

758/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés l. 
mellékletében foglaltak szerint megalkotja a gyermekjóléti alapellátást nyújtó intézményekről 
szóló 3/2006. (1. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 27/2011. ( ... ) 
önkormányzati rendeletet. 

A napirend 8./ tárgya: A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testületének a szociális szolgáltatásokról szóló 39/2004. 
(VI. 24.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

ELNÖK: Kéri, akinek a rendelettervezettel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele 
van, jelezze. Amennyiben nincs, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 

759/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés l. 
mellékletében foglaltak szerint megalkotja a szociális szolgáltatásokról szóló 39/2004. (VI. 
24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 28/2011. ( ... )önkormányzati rendeletet. 

A napirend 9./ tárgya: Az egyes anyakönyvi események engedélyezéséről, valamint a 
többletszolgáltatásért fizetendő térítési díjakról szóló 
önkormányzati rendelet 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 
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ELNÖK: Kéri, akinek a rendelettervezettel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele 
van, jelezze. Amennyiben nincs, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 

760/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés l. 
melléklete szerint megalkotja az egyes anyakönyvi események engedélyezéséről, valamint a 
többletszolgáltatásért fizetendő dijakról szóló 29/2011 ( ... )önkormányzati rendeletet. 

ELNÖK: Köszöni a pontos, precíz előkészítést. 

A napirend l O./ tárgya: A Budapest X., Salgótarjáni út (38909) hrsz.-ú közterületből kb. 
1780 m2 nagyságú terület (a Hungária krt. és a Zách utca közötti 
szakasz) hasznosítására kiírt pályázat elbírálása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 

Agócs Zsolt: A Gazdasági Bizottság a pályázókat meghallgatva, javasolja a képviselő

testületnek, nyilvállítsa eredménytelennek a pályázatot A négy pályázó négyféleképpen 
szerette volna a hasznosítást megvalósítani és különböző árak alakultak ki. Javasolja a 
bizottság a képviselő-testületnek, hogy hjon ki új pályázatot, amelyben konkretizálják, hogy 
hétvégére, szombati napon és élelmiszer piacra akarják értékesíteni a területet. A terület 
héthöznapi értékesítésére külön pályázatot hjanak ki. 

ELNÖK: A bizottság javaslata teljesen ésszerű és racionális, a pályázati kiírásnál sokkal 
árnyaltabban kell fogalmazniuk, hogy megfelelő pályázatok érkezhessenek 

Élő Norbert: Javasolja, hogy a pályázatban hangsúlyozzák, hogy a most működő p1ac 
továbbműködtetése ne szenvedjen csorbát. 

Radványi Gábor: Az eredeti pályázati kiírásban 5 év szerepelt. Amennyiben új cég jelenik 
meg, aki a legmagasabb összeget fizetné, nem biztos, hogy az árak a megszakott mértékben 
maradnának. Esetleg egy évre kellene megadni az engedélyt, vagy határozatlan időre, hogy 
esetleg egy rosszul működő piacnál gyorsan lehessen váltani. A pályázatot Polgármester úr 
üj a ki, nem a bizottság. 
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Dr. Szabó Krisztián: A képviselő-testület által nemrég elfogadott új közterület-használatról 
szóló rendelet szerint közterületi hozzájárulás vagy meghatározott időtartamra, vagy 
meghatározott feltétel bekövetkeztéig adható. 

A teljes mértékben határozatlan idő, nem lehetséges. Lehet olyan feltétel, amely 
bekövetkezési időpontja nem biztosan látható, de olyan feltétel, amely bekövetkezik, és ha 
bekövetkezik biztosan megállapítható, hogy mikor következett be, és bekövetkezett-e. 

ELNÖK: Kérdezi, hogy ebben az esetben a felmondási határidőt hogyan lehet meghatározni? 

Dr. Szabó Krisztián: A felmondásra akkor van lehetőség, ha a határozatban meghatározott 
feltétel bekövetkezik, illetve, ha a közterület-használatra nem a rendeletben, illetve a 
határozatban meghatározottak szerint kerül sor. Itt nem szerződésről és felmondásról van szó, 
hanem a közterületi hozzájárulás visszavonásáról vagy megszűnéséről. 

ELNÖK: Javasolja, fogadják el a Gazdasági Bizottság javaslatát, vagyis eredménytelennek 
nyilvánítják a pályázatot A 2. határozati javaslat módosul: ne határozzák meg az egy év 
határozott időtartamot, csak azt, hogy írják ki a pályázatot A Bizottság úgy is szeretné 
tárgyalni a pályázati kiírást, tisztázzák ezeket a problémákat. 

Radványi Gábor: Felhívja a figyelmet, hogy a pályázat kiírásának határideje legkésőbb 
szeptember 30-ával történjen meg. 

ELNÖK: Ez azt jelenti, hogy a következő Gazdasági bizottsági ülésen tárgyalni kell. Kéri, 
szavazzanak egyenként a határozati javaslatokra az elhangzott módosítással, illetve a pályázat 
kiírásának határideje szeptember 30. 

761/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X., 
Salgótarjáni út (38909) hrsz-ú közterületből kb. 1780 m2 nagyságú terület (a Hungária krt. és 
a Zách u. közötti szakasz) lakossági élelmiszer-piacként történő hasznosítására kiírt 
pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. 

762/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
Polgármestert, hogy írjon ki új pályázatot a Budapest X., Salgótarjáni út (38909) hrsz.-ú 
közterületből kb. 1780 m2 nagyságú területen (a Hungária krt. és a Zách u. közötti szakasz) 
lakossági élelmiszer-piac szombatonkénti üzemeltetésére azzal, hogy a pályázat kiírásának 
tervezetét a Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi Bizottság tárgyalja. 



Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 
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2011. szeptember 30. 
polgármester 
jegyző 

a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 

Dr. Szabó Krisztián: (ügyrendi hozzászólás) Felhívja a képviselő-testület figyeimét - mivel 
eljutott hozzá olyan információ, hogy az előterjesztések szerkezetével kapcsolatban merült fel 
kérdés, illetve észrevétel -, hogy ez az előterjesztés prototípusának tekinthető egy olyan 
előterjesztés formátumnak, amely az új SZMSZ következtében már teljesen letisztultan 
érvényesülni fog. Itt elsősorban az előterjesztés döntési javaslatára gondol és a mellékletben 
foglalt határozatokra, amelyek egyértelműen megmutatják, hogy mi a szavazási javaslata az 
előterjesztésnek a képviselő-testület részére, és mi az a döntés, ami számozott határozatként 
megszületik. Minden ilyen kérdéssel kapcsolatban szívesen áll mindenki rendelkezésére, ha 
ez bármiféle magyarázatra vagy pontosításra szarul. 

A napirend ll./ tárgya: A nevelési-oktatási intézmények alapító okirat-módosítása, 
valamint az alapító okiratok elfogadása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs, kéri, szavazzanak egyenként a határozati javaslatokra. 

763/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
( 18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv l. 
mellékletében foglalt tartalommal, 2011. szeptember l-jei hatállyal módosítja a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Aprók Háza Óvoda (1108 Budapest, Újhegyi 
sétány 5-7.) alapító okiratát és a jegyzőkönyv 2. melléklete szerint kiadja az egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

764/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv 3. 
mellékletében foglalt tartalommal, 2011. szeptember l-jei hatállyal módosítja a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Bóbita Óvoda (1102 Budapest, Halom utca 7/b) 
alapító okiratát és a jegyzőkönyv 4. melléklete szerint egyben kiadja az egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratot. 

765/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv 5. 
mellékletében foglalt tartalommal, 2011. szeptember l-jei hatállyal módosítja a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Csodafa Óvoda (1106 Budapest, Újhegyi sétány 
17-19.) alapító okiratát ésajegyzőkönyv 6. melléklete szerint kiadja az egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratot. 

766/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv 7. 
mellékletében foglalt tartalommal, 2011. szeptember l-jei hatállyal módosítja a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Csodapók Óvoda (1108 Budapest, Mádi utca 
127.) alapító okiratát és a jegyzőkönyv 8. melléklete szerint kiadja az egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratot. 

767/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv 9. 
mellékletében foglalt tartalommal, 2011. szeptember l-jei hatállyal módosítja a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Csupa Csoda Óvoda (1101 Budapest, Kőbányai 
út 38.) alapító okiratát és a jegyzőkönyv 10. melléklete szerint kiadja az egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratot. 

768/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv ll. 
mellékletében foglalt tartalommal, 2011. szeptember l-jei hatállyal módosítja a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Gépmadár Óvoda (1106 Budapest, Gépmadár 
utca 15.) alapító okiratát és a jegyzőkönyv 12. melléklete szerint kiadja az egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

769/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv 13. 
mellékletében foglalt tartalommal, 2011. szeptember l-jei hatállyal módosítja a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Gesztenye Óvoda (1106 Budapest, Maglódi út 
8.) alapító okiratát és a jegyzőkönyv 14. melléklete szerint kiadja az egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratot. 

770/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv 15. 
mellékletében foglalt tartalommal, 2011. szeptember l-jei hatállyal módosítja a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Gézengúz Óvoda (1107 Budapest, Zágrábi utca 
13.) alapító okiratát és a jegyzőkönyv 16. melléklete szerint kiadja az egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratot. 
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77112011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv 17. 
mellékletében foglalt tartalommal, 2011. szeptember l-jei hatállyal módosítja a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Gyöngyike Óvoda (1101 Budapest, Salgótarjáni 
utca 47.) alapító okiratát és a jegyzőkönyv 18. melléklete szérint kiadja az egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

772/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv 19. 
mellékletében foglalt tartalommal, 2011. szeptember l-jei hatállyal módosítja a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Hárslevelű Óvoda (ll 06 Budapest, Hárslevelű 
utca 5.) alapító okiratát és a jegyzőkönyv 20. melléklete szerint kiadja az egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

773/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv 21. 
mellékletében foglalt tartalommal, 2011. szeptember l-jei hatállyal módosítja a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda (1107 Budapest, Kékvirág 
utca 5.) alapító okiratát és a jegyzőkönyv 22. melléklete szerint kiadja az egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

774/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv 23. 
mellékletében foglalt tartalommal, 2011. szeptember l-jei hatállyal módosítja a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kincskereső Óvoda (1105 Budapest, Mádi utca 
4-6.) alapító okiratát és a jegyzőkönyv 24. melléklete szerint kiadja az egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratot. 

775/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv 25. 
mellékletében foglalt tartalommal, 2011. szeptember l-jei hatállyal módosítja a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kiskakas Óvoda (1104 Budapest, Mádi utca 86-
94.) alapító okiratát és a jegyzőkönyv 26. melléklete szerint kiadja az egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratot. 

776/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv 27. 
mellékletében foglalt tartalommal, 2011. szeptember l-jei hatállyal módosítja a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Mászóka Óvoda (1105 Budapest, Ászok utca l-
3.) alapító okiratát és a jegyzőkönyv 28. melléklete szerint kiadja az egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratot. 

777/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv 29. 
mellékletében foglalt tartalommal, 2011. szeptember l-jei hatállyal módosítja a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Mocorgó Óvoda (1101 Budapest, Kőbányai út 
30.) alapító okiratát és a jegyzőkönyv 30. melléklete szerint kiadja az egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratot. 

778/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv 31. 
mellékletében foglalt tartalommal, 2011. szeptember l-jei hatállyal módosítja a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Rece-fice Óvoda (1105) Budapest, Vaspálya 
utca 8-1 O.) alapító okiratát és a jegyzőkönyv 32. melléklete szerint kiadja az egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

779/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-te~tülete a jegyzőkönyv 33. 
mellékletében foglalt tartalommal, 2011. szeptember l-jei hatállyal módosítja a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Zsivaj Óvoda (1105 Budapest, Zsivaj utca 1-3.) 
alapító okiratát és a jegyzőkönyv 34. melléklete szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratot. 

780/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv 35. 
mellékletében foglalt tartalommal, 2011. szeptember l-jei hatállyal módosítja a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Bem József Általános Iskola (1101 Budapest, 
Hungária körút 5-7.) alapító okiratát és a jegyzőkönyv 36. melléklete szerint kiadja az 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

781/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv 37. 
mellékletében foglalt tartalommal, 2011. szeptember l-jei hatállyal módosítja a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Fekete István Általános Iskola (1108 Budapest, 
Harmat utca 196-198.) alapító okiratát és a jegyzőkönyv 38. melléklete szerint kiadja az 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 
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782/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv 39. 
mellékletében foglalt tartalommal, 2011. szeptember l-jei hatáilyill módosítja a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Harmat Általános iskola (1104 Budapest, 
Harmat utca 88.) alapító okiratát és a jegyzőkönyv 40. melléklete szerint kiadja az egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

783/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv 41. 
mellékletében foglalt tartalommal, 2011. szeptember l-jei hatállyal módosítja a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola (1105 Budapest, Bánya utca 32.) alapító okiratát és a jegyzőkönyv 
42. melléklete szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

784/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv 43. 
mellékletében foglalt tartalommal, 2011. szeptember l-jei hatállyal módosítja a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kada Mihály Általános Iskola és Gyermekek 
Háza Óvoda (1103 Budapest, Kada utca 27-29.) alapító okiratát és a jegyzőkönyv 44. 
melléklete szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

785/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv 45. 
mellékletében foglalt tartalommal, 2011. szeptember l-jei hatállyal módosítja a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Keresztury Dezső Általános Iskola (1106 
Budapest, Kereszturi út 7-9.) alapító okiratát és a jegyzőkönyv 46. melléklete szerint kiadja az 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

786/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv 47. 
mellékletében foglalt tartalommal, 2011. szeptember l-jei hatállyal módosítja a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kertvárosi Általános Iskola (1106 Budapest, 
Jászberényi út 89.) alapító okiratát és a jegyzőkönyv 48. melléklete szerint kiadja az egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

787/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv 49. 
mellékletében foglalt tartalommal, 2011. szeptember l-jei hatállyal módosítja a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola (1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3.) alapító okiratát és a 
jegyzőkönyv 50. melléklete szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

788/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-te-stülete a jegyzőkönyv 51. 
mellékletében foglalt tartalommal, 2011. szeptember l-jei hatállyal módosítja a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Szent László Általános Iskola (1105 Budapest, 
Szent László tér 1.) alapító okiratát és a jegyzőkönyv 52. melléklete szerint kiadja az egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

789/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv 53. 
mellékletében foglalt tartalommal, 2011. szeptember l-jei hatállyal módosítja a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Szervátiusz Jenő Általános Iskola (1101 
Budapest, Kőbányai út 38.) alapító okiratát és a jegyzőkönyv 54. melléklete szerint kiadja az 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

790/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv 55. 
mellékletében foglalt tartalommal, 2011. szeptember l-jei hatállyal módosítja a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Komplex Óvoda, Általános Iskola, 
Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ (ll 07 Budapest, Gém u. 
5-7.) alapító okiratát és a jegyzőkönyv 56. melléklete szerint kiadja az egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratot. 

791/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv 57. 
mellékletében foglalt tartalommal, 2011. szeptember l-jei hatállyal módosítja a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Szent László Gimnázium (1102 Budapest, 
Kőrösi Csoma Sándor út 28.) alapító okiratát és a jegyzőkönyv 58 melléklete szerint kiadja 
az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

792/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv 59. 
mellékletében foglalt tartalommal, 2011. szeptember l-jei hatállyal módosítja a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató 
Központ (1108 Budapest, Sibrik Miklós út 76-78.) alapító okiratát és a jegyzőkönyv 60. 
melléklete szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

793/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv 61. 
mellékletében foglalt tartalommal, 2011. szeptember l-jei hatállyal módosítja a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandfürdő (1108 
Budapest, Újhegyi út 13.) alapító okiratát és a jegyzőkönyv 62. melléklet szerint kiadja az 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

A napirend 12./ tárgya: A Budapest Főváros X. kerületi Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatal Alapító Okiratának módosítása és egységes szerkezetbe 
foglalása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 

794/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 
l-jei hatállyal a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
Alapító Okirata módosító okiratát elfogadja, továbbá a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító 
Okiratát elfogadja és kiadja. (A Hivatal alapító okiratai a jegyzőkönyv 63. mellékletét 
képezik.) 

A napirend 13./ tárgya: Az Önkormányzat 2011. első félévi lezárt közbeszerzési eljárásai 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

ELNÖK: Az előterjesztéshez kiegészítő anyagot osztottak ki a testületi ülés elején. Kéri, 
akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 

795/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
által a 2011. első félévben lefolytatott közbeszerzési eljárásokról készített tájékoztatót - a 
kiegészítéssel együtt az előterjesztés szerinti tartalommal -tudomásul veszi. 

A napirend 14./ tárgya: A Bajcsy-Zsilinszky Kórház Tulajdonosi Felügyelő Tanácsába 
delegált tagok tiszteletdíjához forrás biztosítása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 

796/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú ellenszavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete - a Fővárosi 
Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház Tulajdonosi Felügyelő Tanácsa két kerületi tagja 
díjazásának biztosítására - a Polgármesteri Hivatal személyi juttatásainak előirányzatát 

2 365 OOO Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 638 550 Ft-tal megemeli a 
képviselő-testület működési célú általános tartalékkerete terhére. 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, illetve a 
költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések, valamint a 
MÁK felé a szükséges bejelentések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

a kerületfejlesztési szakterületért felelős 
alpolgármester 

V égrehajtásért felelős: jegyző 

V égrehajtás előkészítéséért felelős: a Jegyzői Iroda vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

A napirend 15./ tárgya: Budapest X., Újhegyi stny. 16. szám alatti körzeti megbízotti 
iroda kialakítása, valamint a pénzügyi fedezet pénzügyi kereten 
belüli átcsoportosítással történő biztosítása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 

Marksteinné Molnár Julianna: A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a 
munkálatok elvégzésére 2011. október 21-ei határidőtjavasol elfogadni. 
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ELNÖK: Kéri a képviselő-testület tagJait, szavazzanak a határozati javasiatra a 
Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határidőre tett kiegészítésével együtt. 

797/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 6/2011. (II. 18.) 
önkormányzati rendeletével megalkotott 2011. évi költségvetés 13/b számú mellékletében -
Önkormányzat felújítási kiadásai célonként-a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Épület felújítása 
fejezetben felsorolt feladatok közül az alábbi feladatokat és a hozzá rendelt összegeket a 
következők szerint módosítj a: 

- Kőrösi Cs. 40. A ép. % lakás felújítás 17 eFt-ról O Ft-ra, 
- Halom u. 4. méretlen gázhálózat csere 1870 eFt-ról O Ft-ra, 
- Cserkesz u. 73. méretlen gázhálózat csere 1620 eFt-ról O Ft-ra, 
- Petrőczy u. 21. kéménybélelés 500 eFt-ról 354 eFt-ra, 
- Újhegyi sétány 16. KMBH iroda kialakítása O Ft-ról 3 653 eFt-ra 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az előirányzat végrehajtására, illetve a 
költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: előirányzat módosítása: azonnal 

a KMB iroda kialakítási munkálatainak 
befejezésére: 2011. október 21. 

Felelős: polgármester 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: jegyző 

Végrehajtás előkészítéséért felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

A napirend 16./ tárgya: A 2011. évi Európai Mobilitási Hét rendezvényeiről és a 
szükséges forrás biztosításáról 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 

Marksteinné Molnár Julianna: Megköszöni mindenki előkészítő munkáját. A nyár folyamán 
több mint 20 munkatárs különböző intézmények vezetői vettek részt a program 
kimunkálásában. A második nap történik a veszélyes, illetve elektronikai hulladék gyűjtése, 
melyet a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a Vaspálya utcai parkoló helyett a 
Salgótarjáni utcai parkolóban javasolja megszervezni. 
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ELNÖK: Megköszöni mindenki munkáját. Jelzi, hogy a munkaterv szerint szeptember 15-én 
lenne képviselő-testületi ülés, de megfogalmazták, hogy kerüljön át szeptember 22-ére, 
viszont ez a nap egybeesik az Autómentes nappal. Ezen a rendezvényen, ahogy szokták, 
legalábbis a felvonulásig, amíg keresztül bicikliznek Kőbányán, és sokan szeretnének részt 
venni, megfontolásra javasolja, hogy 22-én délután 14 órakor kezdődjön a testületi ülés. 

Marksteinné Molnár Julianna: Az Autómentes Nappal kapcsolatban talán az útlezárásról is 
kellene döntenie a Képviselő-testületnek. A bizottság az Ászok utca lezárását javasolja. 

ELNÖK: Kéri, szavazzanak a határozati javaslatokra a Kerületfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság módosító javaslataival együtt. 

798/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi 
Európai Mobilitási Hét programtervében a 2. napra (2011. szeptember 17-ére) tervezett b) 
program (Veszélyes hulladék-gyűjtési és elektronikai hulladékgyűjtési akció) helyszínéül a 
Vaspálya utcai parkoló helyett, a Salgótarjáni utcai parkoló melletti szelektív
hulladékgyűjtő területet határozza meg. 

799/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi 
Európai Mobilitási Hét programtervét- a módosítással együtt- elfogadja, egyben felkéri a 
polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
V égrehajtásért felelős: jegyző 

Végrehajtás előkészítéséért felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Hatósági Iroda vezetője 
a Humán Iroda vezetője 
a Polgármesteri Kabinet . 
a Kőrösi Csoma Kőbányai Kulturális Központ vezetője 
a Kőbányai Sportszövetség 
a Kőbányai Sport Központ 

800/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi 
Európai Mobilitási Hét 2011. szeptember 16. és 22. között lebonyolításra kerülő 

rendezvényeire bruttó 2 440 OOO Ft összeget biztosít, amelynek forrása a Képviselő-testület 
felhalmozási célú általános tartalékkerete. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az 
előirányzat-módosítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés 
érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 



Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
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polgármester 
jegyző 

V égrehajtás előkészítéséért felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Hatósági Iroda vezetője 
a Humán Iroda vezetője 

A napirend 17./ tárgya: A Kőbányai Egészségügyi Szolgálat vezetője közalkalmazotti 
jogviszonyának megszüntetése 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

ELNÖK: A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 
1992. évi LXIII. törvény 3.§ (l) bekezdése a) pontja alapján z á r t ü l és t rendel el. 

ZÁRT ÜLÉS 

ELNÖK: Révész Máriusz képviselő úr javasolta, hogy még a szünet előtt tárgyalja meg a 
képviselő-testület zárt ülés keretében a Zsivaj Óvoda meghirdetett intézményvezetői 
álláshelyére benyújtott pályázat elbírálása, intézményvezető megbízása tárgyú előterjesztést. 
Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak a napirendi pontok sorrendjének a 
megváltoztatására. 

803/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az elfogadott 
napirend 39. pontjaként szereplő, A Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat 
Zsivaj Óvoda meghirdetett intézményvezetői álláshelyére benyújtott pályázat elbírálása, 
intézményvezető megbízása tárgyú előterjesztést a 18. napirendi pontként zárt ülés keretében 
tárgyalja. 

A napirend 18./ tárgya: A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Zsivaj 
Óvoda meghirdetett intézményvezetői álláshelyére benyújtott 
pályázat elbírálása, intézményvezető megbízása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

ZÁRT ÜLÉS 

ELNÖK: 12 óra 45 percig szünetet rendel el. 

Szünet 

ELNÖK: A képviselő-testület 15 fővel határozatképes. 
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A napirend 19 .l tárgya: A Kőbányai Egészségügyi Szolgálat orvos-igazgatói 
álláshelyének pályáztatása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 

Szabóné Gerzson Sarolta: A Népjóléti Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és a pályázat 
elbírálásánál szerepel, hogy rninirnurn 3 tagú bíráló bizottságnak kell a pályázatokat értékelni. 
A 3 tagú bíráló bizottság egyik tagja a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat Közalkalmazotti 
Tanácsának egy tagja, másik tag a Magyar Orvosi Karnara által delegált tag, a harmadik pedig 
a Képviselő-testület által delegált tag. A Bizottság javasolja, hogy a területért felelős 
alpolgármester Weeber Tibor úr feltétlenül vegyen részt a bíráló bizottság rnunkájában. 
Javasolja a bizottság, hogy ne előnyként szerepeljen, hanern kerüljön be a pályázat 
elbírálásának feltételei közé a szakirányú rnenedzseri képzettség. 

Sornlyódy Csaba: Javasolja, hogy a Bíráló Bizottság egészüljön ki dr. Fejér Tibor és dr. 
Csicsay Claudius Iván képviselők személyéveL 

ELNÖK: A Népjóléti Bizottság rnódosító javaslatait rninden képviselő megkapta, ezt nem kell 
külön ismertetni. Sornlyódy Csaba képviselő úr javasolta dr. Fejér Tibor és dr. Csicsay 
Claudius Iván képviselőket a bíráló bizottság tagjainak rnegválasztani. Kéri a képviselő
testület tagjait, szavazzanak egyenként az elhangzott és az írásos előterjesztésben szereplő 
határozati javaslatokra. 

805/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Egészségügyi Szolgálat orvos-igazgatói álláshely betöltésére kiírandó pályázat "Pályázati 
feltételek" részt az alábbiak szerint rnódosítja: 

orvostudományi egyeterni végzettség, 
egészségügyi (szak)menedzseri képesítés, vagy egészségügyi menedzsment 
szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítés (ezen előírt képesítési feltétel 
alól a 13/2002. (III.28.) EüM. rendelet 4.§-ában foglaltak szerint felmentés 
adható), 
egészségügyi ellátás területén legalább ötéves vezetői rnunkakörben szerzett gyakorlat, 
büntetlen előélet. 

Ezzel egyidejűleg "A pályázati elbírálásnál előnyt jelent" felsorolásból 
törli az "egészségügyi menedzseri végzettség" szövegrészt. 

806/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
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Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Egészségügyi Szolgálat orvos-igazgatói álláshely betöltésére pályázatot ír ki- a módosítással 
együtt- az előterjesztés l. mellékletében meghatározott tartalommal. 
Határidő: 2011. augusztus 31. 
Felelős: a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: jegyző 

Végrehajtásért felelős a Humán Iroda vezetője 
807/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Egészségügyi Szolgálat orvos-igazgatói álláshelyének betöltésére kiírt pályázattal 
kapcsolatban a pályázók meghallgatására és a pályázatok véleményezésére a Kjt. 20/A. § (6) 
bekezdése szerint bizottságat hoz létre, melynek egy-egy tagja a szakmai szervezetek 
képviselői. 

808/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
( 15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Egészségügyi Szolgálat orvos-igazgatói álláshelyének betöltésére kiírt pályázat elbírálására a 
807/20 ll. (VIII. 25.) határozatávallétrehozott bizottság tagj ává választj a Weeber Tibort. 

809/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Egészségügyi Szolgálat orvos-igazgatói álláshelyének betöltésére kiírt pályázat elbírálására a 
807/2011. (VIII. 25.) határozatával létrehozott bizottság tagjává választja dr. Csicsay 
Claudius Ivánt. 

810/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Egészségügyi Szolgálat orvos-igazgatói álláshelyének betöltésére kiírt pályázat elbírálására a 
807/2011. (VIII. 25.) határozatávallétrehozott bizottság tagjává választja dr. Fejér Tibort. 

A napirend 20./ tárgya: A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény által 
engedélyezett létszámhatárok túllépése a közoktatási 
intézményekben a 2011/2012. tanévre vonatkozóan 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

ELNÖK: A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság plusz határozati javaslat elfogadását 
javasolja a képviselő-testületnek, melyet mindenkinek kiosztottak. Kéri, akinek az 
előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben 
nincs, kéri, szavazzanak egyenként a határozati javaslatokra. 
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811/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011/2012-es 
tanévre a Budapest Főváros X. kerület Harmat Általános Iskola l.A, l.B, 3.B osztályaiban 
engedélyezze a maximális létszámtól való eltérést 20%-kal. 

Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
a humán területért felelős alpolgármester 
jegyző 

a Humán Iroda vezetője 

812/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011/2012-es 
tanévre a Budapest Főváros X. kerület Szervátiusz Jenő Általános Iskola l.a, l.b., 2.0, 3.a 
osztályaiban engedélyezi a maximális létszámtól való eltérést 20%-kal. 
Határidő: azonnal 
Felelős: a humán területért felelős alpolgármester 
V égrehajtásért felelős: jegyző 

V égrehajtás előkészítéséért felelős: a Humán Iroda vezetője 

813/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011/2012-es 
tanévre a Budapest Főváros X. kerület Szent László Gimnázium 9.A, 9.B, 9.D, 9.E, lO.B, 
lO.D, lO.E, ll.A, ll.D, 12.B, 12.D, 13.E, 13.F osztályaiban engedélyezi a maximális 
létszámtól való eltérést 20%-kal. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
a humán területért felelős alpolgármester 
jegyző 
a Humán Iroda vezetője 

A napirend 21./ tárgya: A tanulói tankönyvtámogatás összegének széfosztása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 

Dr. Csicsay Claudius Iván: Javasolja, hogy a tankönyvtámogatást további 5%-kal növeljék 
meg és azt az összeget helyezzék igazgatói hatáskörbe. 
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ELNÖK: Az a javaslat, hogy minden intézménynél plusz 5%-kal emeljék meg a támogatás 
összegét. Elmondja, hogy normatív alapú a támogatás. Kéri, szavazzanak a képviselői 
javaslatra, vagyis plusz 5%-kal emeljék meg az intézményenként rendelkezésre álló keretet az 
általános célú működési tartalékkeret terhére. 

814/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(7 igen, 8 ellenszavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete nem emeli meg 
intézményenként 5%-kal a tanulói tankönyvtámogatás mértékét. 

ELNÖK: Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak az eredeti határozati javaslatra. 

815/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a 
tanulók tankönyvtámogatásának támogatása címen leadott 26 484 OOO Ft intézményre történő 
bontását és az intézményi költségvetésbe történő átcsoportosítását az l. melléklet szerint. 
Határidő: 2011. augusztus 25. 
Felelős: polgármester 

V égrehajtásért felelős: 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
jegyző 

V égrehajtás előkészítéséért felelős: a Humán Iroda vezetője 

A napirend 22./ tárgya: A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Közoktatási Minőségirányítási Programjában 
meghatározottaktól való eltérés engedélyezése a 2011/2012. évi 
kerületi tantárgyi és neveltségiszint mérések tekintetében 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs, kéri, szavazzanak egyenként az előterjesztésben szerepelő 
határozati j avaslatokra. · 

816/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(14 igen szavazattal, l tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Közoktatási Minőségirányítási Programjában 
meghatározottaktól való eltérést, a 2011/2012. évi kerületi tantárgyi és neveltségi szint 
mérések tekintetében az alábbi táblázat szerint engedélyezi: 

ÖMlP-ben meghatározott 
mérési területek 2011/2012 

PSZK javaslata a mérés 
területeire 2011/2012 

Indoklás 



6. évfolyam 
idegen nyelv (angol, német) 

7. évfolyam 
helyesírás 

8. évfolyam 
idegen nyelv (angol, német), 
földrajz, biológia 

5. évfolyam 
matematika szakértői vizsgálat 
7. évfolyam 
történelem, informatika 
matematika szakértői vizsgálat 

6. évfolyam 
szaktanácsadói látogatás 
-

8. évfolyam 
egészséges életmód, esztétikumhoz 
való VISZony - neveltségi szint 
mérés 

9. évfolyam 
fegyelmezettség, művelődéshez 

való VISZOny - neveltségi szint 
mérés 

Határidő: 

Felelős: 

A végrehajtásért felelős: 
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7. évfolyam Összehasonlító elemzésre nyílik 
idegen nyelv (angol, német) lehetőség az idei mérési eredményekkel 

az egyes iskolák osztályainak 
teljesítménye tekintetében. 

8. évfolyam Összehasonlító elemzésre nyílik 
helyesírás lehetőség az idei mérési eredményekkel 

az egyes iskolák osztályainak 
teljesítménye tekintetében. 

- A jelenlegi rendszer nem nyújt 
lehetőséget összehasonlító elemzésre. A 
mérés tapasztalatai csekély mértékben 
használhaták fel. 

- Soknak, a tanév rendjébe zsúfoltan 
beilleszthetőnek tartjuk a szakértői 

- vizsgálatokat. 
Az iskola fejlesztési irányainak 
meghatározásához szerencsésebbnek 
gondoljuk egy-egy tantárgy minden 

- évfolyamot érintő teljes körű szakértői 
vizsgálatát. 

5-8. évfolyam Az iskola fej lesztési irányainak 
történelem szakértői vizsgálat meghatározásához szerencsésebbnek 

gondoljuk egy-egy tantárgy minden 
évfolyamot érintő teljes körű szakértői 
vizsgálatát. 
A történelem az elmúlt években kevésbé 
kapott hangsúlyt a mérési rendszerben. 

8. évfolyam Négy éves időtávban összehasonlító 
egészséges életmód, esztétikumhoz elemzésre nyílik lehetőség az egyes 
való viszony - neveltségi szint iskolák osztályainak neveltségi 
mérés szintjének vonatkozásában. (2008-ban 

ugyanebben a tanuló körben került sor e 
terület mérésére.) 

- A Sz en t László Gimnázium 9. 
évfolyamának tanuló i részben 
kőbányaiak, ezért összehasonlító 
elemzésre nem nyílik lehetőség. 

azonnal 
a humán szakterületért felelős 
alpolgármester 
jegyző 

A végrehajtás előkészítéséért felelős: A Humán Iroda vezetője 

817/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(14 igen szavazattal, l tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgáltató Központ 
költségvetésében jóváhagyott szakmai szolgáltatások keretösszegből bruttó 2 millió forintot a 
polgármester működési célú általános tartalékába átcsoportosít. A Képviselő-testület felkéri a 
Polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben 
történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 

Felelős: 

azonnal 
a humán szakterületért felelős 
alpolgármester 
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A végrehajtásért felelős: jegyző 

A végrehajtás előkészítéséért felelős: A Humán Iroda vezetője 
A Gazdasági és Pénzügyi Iroda 

A napirend 23./ tárgya: A XV. KÖSZI Nemzetközi Gyermek Néptánc Fesztivál 
megrendezésének finanszírozása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 

Radványi Gábor: A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság javasolja, hogy ezt a programot 
j ö vő év tavaszára szervezzék meg. 

ELNÖK: Akár le is vehették volna napirendről a témát. A Gazdasági Bizottság nem támogatja 
a finanszírozását, a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság javasolja, halasszák a következő 
évre. 

Radványi Gábor: Ez a fesztivál mindig tavasszal került megrendezésre. Azért gondolták, hogy 
ősszel is meg lehetne rendezni, mert 7 millió forint uniós támogatást nyerhettek volna 
fesztiválra. Lehet pályázni a következő rendezvényre is, és akkor a májusi rendezést 
támogatni lehetne, függetlenül attól, hogy nyernek-e a pályázaton vagy sem. 

Tóth Balázs: Nem a rendezvénnyel volt problémája a bizottságnak, hanem megegyeztek 
abban, hogy ezeket a nagyobb rendezvényeket próbálják meg széttolni. 

Agócs Zsolt: Megvárták a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság döntését, és ennek alapján 
nem támogatta a Gazdasági Bizottság sem, de ez nem jelenti azt, hogy jövőre nem fogják 
támogatni. 

ELNÖK: Javasolja, vegyék le napirendről az előterjesztést nem az a szándékuk, hogy egy 
ilyen fesztivált ne támogassanak, idén már nem praktikus megrendezni a következő évi 
költségvetésnél pedig számolhatnak vele. Kéri, szavazzanak arra, hogy a képviselő-testület 
határozathozatal nélküilezárj a a napirend tárgyalását. 

818/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a XV. KÖSZI 
Nemzetközi Gyermek Néptánc Fesztivál megrendezésének finanszírozása tárgyú napirendi 
pont tárgyalását határozathozatal nélkül lezárja. 

A napirend 24./ tárgya: A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. 
évi költségvetésében a Kőbányai Torna Club Sportegyesület 
részére céltartalékban biztosított támogatás felszabadítása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 

819/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) 
önkormányzati rendelet 15. mellékletében a "Működési célú céltartalékok" cím alatt a 
Kőbányai Torna Club Sportegyesület részére elkülönített bruttó 6 OOO OOO Ft összeget a 
céltartalékból felszabadítja, és az előterjesztés 2. melléklete szerinti megállapodás keretében a 
Kőbányai Torna Club (1104 Budapest, Bodza u. 31/a) részére biztosítja. 

Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítésért felelős: 

azonnal 
kerületfejlesztési szakterületért és 
kapcsolatokért felelős alpolgármester 
jegyző 

a Humán Iroda vezetője 

A napirend 25./ tárgya: A Kulturális Örökség Napjai rendezvényen való részvétel 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

külső 

ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 

820/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon 
szándékát, hogy 20 ll. sz ep tember 17 -18-án részt kíván venni a Kulturális Örökségvédelmi 
Hivatal által meghirdetett "Kulturális Örökség Napjai" rendezvényen. A rendezvény 
megszervezésére, lebonyolítására felkéri a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális 
Központot, a bruttó 350 OOO Ft költség egyidejű, együttműködési megállapodásban rögzített 
biztosításával, melynek forrása a képviselő-testület felhalmozási célú általános tartalékkerete. 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, illetve a 
költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: a humán szakterületért felelős alpolgármester 
V égrehajtásért felelős: jegyző 
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V égrehajtás előkészítéséért felelős: a Humán Iroda vezetője 

ELNÖK: A képviselő-testület 17 fővel határozatképes. 

A napirend 26./ tárgya: A Leonardo da Vinci project 2010-2011. évi tapasztalatai és a 
2011-2012-es tanév programja 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs, kéri, szavazzanak egyenként a határozatijavaslatokra. 

821/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Leonardo Da 
Vinci Projekt 2010-2011. évre vonatkozó beszámolóját tudomásul veszi. 

822/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Leonardo Da 
Vinci Projekt 2011-2012. évi megvalósulásának programját, költségtervezetét, valamint a 
Wolverhamptoni Felnőttképző Intézettel kötendő megállapodást elfogadja, és felkéri a 
polgármcstert a szükséges intézkedés megtételére, a megállapodás aláírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: jegyző 

V égrehajtás előkészítéséért felelős: a Humán Iroda vezetője 

823/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a Leonardo Da Vinci Projekt 2011-2012-es tanév II. félévi programjára, 
az előterjesztés 4. melléklete szerint terveztesse be a költségeket a 2012. évi költségvetésbe. 
Határidő: a 2012. évi költségvetés összeállítása 
Felelős: a gazdasági szakterületért felelős alpolgármester 
V égrehajtásért felelős: jegyző 

V égrehajtás előkészítéséért felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

A napirend 27./ tárgya: A KMOP-3.3.3.-11. kódszámú, "Megújuló energiahordozó
felhasználás növelése" című pályázati felhíváson való részvétel 
és a pályázathoz szükséges forrás biztosítása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 
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ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs, kéri, szavazzanak egyenként a határozati javaslatokra. 

824/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy nyújtsa be az 'Újhegyi Uszoda és Strandfürdő energetikai korszerűsítése' 
című pályázati dokumentációt a KMOP-3.3.3.-11. kódszámú, 'Megújuló energiahordozó
felhasználás növelése' című konstrukcióra, az alábbi intézményre: Újhegyi Uszoda és 
Strandfürdő, 1108 Budapest, Újhegyi út 13.-17., helyrajzi szám: 42444/22., és az alábbi 
költségekkel: 

nettó bruttó 

KMOP-3.3.3.-11. projekt elszámolható összköltség 55 413 814 Ft 69 267 268 Ft 
Ebből támogatás: 47 101 742 Ft 58 877177Ft 
Ebből önkormányzati ömész: 8 312 072 Ft 10 390 090 Ft 

KMOP-3.3.3.-11. projekt nem elszámolható költsége 10 004 934 Ft 12 506168Ft 
A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati 
ömész 18 317 006 Ft 22 896 258 Ft 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármcstert a szükséges intézkedések és nyilatkozatok 
megtételére. 

2. A Képviselő-testület a KMOP-3.3.3.-11 kódszámú 'Megújuló energiahordozó-felhasználás 
növelése' című konstrukció keretén belül az 'Újhegyi Uszoda és Strandfürdő energetikai 
korszerűsítése' című projekt pozitív elbírálása esetén, a projekt teljes költségére vonatkozó 
önkormányzati ömész biztosítása céljából, bruttó 25 millió Ft-ot felszabadít az Önkormányzat 
2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 15. mellékletének 
Fejlesztési célú céltartalékok Pályázati ömésze soráróL Az Önkormányzat kötelezettséget 
vállal arra vonatkozóan, hogy a ROP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az 
önkormányzati ömész összegét a költségvetésében elkülöníti. 

3. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Főépítészi és Fejlesztési Iroda reszere az 
Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 15. 
mellékletének Fejlesztési célú céltartalékok Pályázati ömésze soráról bruttó 2,4 millió Ft-ot 
felszabadít (a Főépítészi és Fejlesztési Iroda által megelőlegezett 'KMOP-2011-3.3.3. 
pályázat műszaki tervdokumentációja' tárgyú szerződés fedezetéhez). 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármcstert az előirányzat-módosítás végrehajtásához, illetve 
a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

kerületfejlesztési szakterületért és külső 

kapcsolatokért felelős alpolgármester 
V égrehajtásért felelős: jegyző 



V égrehajtás előkészítéséért felelős: 
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Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 
Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

A napirend 28./ tárgya: A Harmat Általános Iskola (1104 Bp. Harmat u. 88.) teljes körű 
felújítása érdekében elkészítendő tervek és azok pénzügyi 
fedezete 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 

Agócs Zsolt: A Gazdasági Bizottság tárgyalta az előterjesztést és javasolja, hogy a 
csapadékvíz-elvezetés megoldása mellett vizsgálják meg annak a lehetőségét, hogyan lehetne 
a csapadékvizet helyben felhasználni (öntözés, locsolás). 

Dr. Csicsay Claudius Iván: Ha jól érti az első határozati javaslatban az elvégzendő feladatok 
vannak felsorolva, amelyet az önkormányzat finanszíroz. Kérdezi, hogy mekkora összegről 
van szó? 

ELNÖK: A Harmat Általános Iskolára - másik négy intézmény mellett - az elmúlt év során 
KEOP-os pályázaton forrást nyert az önkormányzat. Ez a felújítás főleg az 
energiahatékonyság növelését szolgálja, de úgy döntöttek, hogy érdemes teljes körű 

rekonstrukciót végezni. Az előterjesztésben azok a munkák szerepelnek, amelyek túl 
mutatnak a nyert pályázaton. Nem tudja megmondani, hogy mekkora összegre van szükség. A 
pályázaton 190 millió forintot nyertek a Harmat Általános Iskola felújítására. Kéri, 
szavazzanak egyenként a határozati j avaslatokra, az 1./ határozati j avaslatra a Gazdasági 
Bizottság módosító javaslatával együtt szavazzanak 

825/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 681/2011. (VII. 
7.) határozatában a Harmat Általános Iskola (1104 Bp. Harmat u. 88.) KEOP-2009-5.3.0/A 
pályázatához tartozó kiegészítő munkák felsorolását a következők szerint módosítja: 
tornaterem építése, teljes körű akadálymentesítés, vizesblokkok felújítása, csatorna- és 
nyomóvezeték cseréje, csapadékvíz-elvezetés megoldása és csapadékvíz visszatartással 
történő hasznosítás lehetőségnek felmérése, elektromos hálózat felújítása, fűtési rendszer 
szükséges mértékű felújítása, belső nyílászárók cseréje, festés, burkolatok cseréje, konyha
étkező konyhatechnológiai korszerűsítése. 

826/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, 
hogy a Harmat Általános Iskola (1104 Bp., harmat u. 88.) teljes körű felújításához tartozó 
engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésének fedezetéül bruttó 13 500 OOO Ft előirányzatot 
biztosít az önkormányzat 20 ll. évi költségvetéséről szóló 6/20 ll. (II. 18.) önkormányzati 
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rendelet 14. mellékletének a képviselő-testület "Felhalmozási célú általános tartalékkerete" 
terhére, és felkéri a polgármestert a feladatok elvégzése iránti szükséges intézkedések 
megtétel ére. 
Határidő: 

Felelős: 

értelemszerű 

polgármester 
V égrehajtásért felelős: jegyző 

Végrehajtás előkészítéséért felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 

A napirend 29./ tárgya: A KEOP-2009-5.3.0/A felhíváson nyertes pályázatok 
előirányzatainak átcsoportosítása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 

827/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) számú rendeletében a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. soráról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala sorára az alábbi összegeket átcsoportosítja: 

a) KEOP-5.3.0/A/09-2010-0159 azonosító számú "Az energetikai hatékonyság növelése 
a kőbányai Harmat Általános Iskolában" című pályázat megvalósításához bruttó 
55 737 OOO Ft, 

b) KEOP-5.3.0/A/09-2010-0160 azonosító számú "A Fecskefészek Óvoda-Bölcsőde és 
az Apró Csodák Óvoda-Bölcsőde energetikai korszerűsítése" című pályázat 
megvalósításához bruttó 78 366 OOO Ft. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

a kerületfejlesztési szakterületért és külső 
kapcsolatokért felelős alpolgármester 

jegyző 

a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 

A napirend 30./ tárgya: A TÁMOP 3.4.4./B/08/2-KMR projekt eredményei és a projekt 
fenntartási időszakához forrás biztosítása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 



42 

828/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a 
TÁMOP 3.4.4./B/08/2-KMR projekt eredményeiről szóló tájékoztatóban foglaltakat, és a 
projekt 2011. augusztus l. és 2016. július 31 közötti fenntartási időszakából a 2011-2012-es 
tanévének feladataira az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) 
önkormányzati rendelet 15. mellékletének Működési célú céltartalékok TÁMOP 3.4.4 
fenntartási költsége (513-516) soráról bruttó 5 millió Ft-ot felszabadít. 

Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
polgármester, a kerületfejlesztési szakterületért és 
külső kapcsolatokért felelős alpolgármester 
jegyző 

a F őépítészi és Fej lesztési Iroda vezető j e 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

A napirend 31./ tárgya: A KMOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001 jelű "A kőbányai Kis
Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja" pályázat 
működési célú menedzsment kiadások finanszírozása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor polgármester 

ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése" kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 

Marksteinné Molnár Julianna: Azért vált szükségessé a határidő módosítása, mert a pályázat 
nyilvánosságra hozásának határideje augusztus vége, de valószínűleg szeptember folyamán is 
szükség lesz a menedzsment működtetése. Javasolja a Gazdasági Bizottság és Pénzügyi 
Bizottság együttes ülésén született határozati javaslat elfogadását. 

ELNÖK: Kéri, szavazzanak a Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi Bizottság együttes ülésén 
hozott határozati javaslatra, melyet mindenki megkapott. 

829/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KMOP-5.1.1/A-
09-2f-2011-0001 jelű, "A kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja" 
projekt menedzsment feladatait ellátó Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Városfejlesztési Divízió 
személyi jellegű kiadásainak fedezetéül 2011. július l. és 2011. szeptember 30. közötti 
iciőszakra bruttó 3 750 OOO Ft összeget biztosít az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 
szóló 6/2011. (IL 18.) önkormányzati rendelet 15. mellékletének Fejlesztési célú céltartalékok 
Pályázati ömésze soráról, az összeg egyidejű felszabadításávaL 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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V égrehajtásért felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

A napirend 32./ tárgya: A TÁMOP 3.1.6-11/3 Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése és a 
szolgáltatást támogató eszközök beszerzése a sajátos nevelési 
igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása 
érdekében című pályázaton való részvételről konzorciumi 
partnerként 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 

830/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, 
hogy a Kőbányai Korai Fejlesztő Központ konzorciumi tagként vegyen részt a TÁMOP-3.1.6-
11/3 kódszámú, "Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által nyújtott 
szolgáltatások fejlesztése és a szolgáltatást támogató eszközök beszerzése a sajátos nevelési 
igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása érdekében" című pályázati 
felhíváson, amely pályázat konzorciumi vezetője a Zuglói Benedek Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. 
A Képviselő-testület egyben felkéri a Polgármestert és az Egyesített Bölcsődék vezetőjét, 
hogy a pályázat benyújtásához szükséges intézkedéseket, és nyilatkozatokat tegyék meg. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

a humán szakterületért felelős alpolgármester 

V égrehajtásért felelős: jegyző 

V égrehajtás előkészítéséért felelős: a Humán Iroda vezetője 
a Egyesített Bölcsődék vezetője 
a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 

A napirend 33./ tárgya: A SPO-SZALÉT-2011. kódszámú, Szabadtéri szabadidősport
létesítmények fejlesztésének, kihasználtságuk növelésének 
támogatása című pályázati konstrukción való részvétel 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

ELNÖK: Az előterjesztéshez módosító javaslat került kiosztásra, amely meghatározza a 
forrást. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 
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Radványi Gábor: A módosító javaslat módosítására tesz javaslatot. Az előterjesztésben 
olvasható, hogy Budapesten 70%-os a támogatás, ez azt jelenti, hogy maximum 13 millió 
forint elnyerésére lenne esélyük. Ahhoz, hogy ezt a 13 millió forintot elnyerjék, az 
értékelésnél jó lenne a maximumra törekedni. Az előterjesztésben szereplő 7 millió forinttal 
beadható a pályázat, viszont a maximális műszaki tartalomnak megfelelő összeg, amit 
javasolnak elfogadni, 9 millió Ft.. Kéri a képviselő-testületet tagjait, hogy a 9 millió forint 
összeget szavazzák meg. 

ELNÖK: Kéri, hogy a kiosztott módosító javasiatra szavazzanak Radványi úr által javasolt 9 
millió forintos összeggel együtt. 

831/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, 
hogy a SPO-SZALÉT-2011 kódszámú, 'Szabadtéri szabadidősport létesítmények 
fejlesztésének, kihasználtságuk növelésének támogatása' c. konstrukcióra pályázat kerüljön 
benyújtásra a Budapest X. kerület, Bihari u. - Balkán u. lakótelep sportpályájának 
korszerűsítése céljából. 
Egyúttal a Képviselő-testület bruttó 9 OOO OOO Ft keretösszegben meghatározott önrészt 
biztosít az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (IL 18.) önkormányzati 
rendelet 15. mellékletének pályázati önrész soráról, az összeg egyidejű felszabadításávaL 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

a kerületfejlesztési szakterületért és külső 
kapcsolatokért felelős alpolgármester 
jegyző 

a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

A napirend 34./ tárgya: Az Ovi-Foci programban való részvétel 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 

832/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, 
hogy az Ovi-Foci Program keretében egy sportpálya kerüljön beszerzésre és pedagógusképzés 
valósuljon meg a Zsivaj Óvodában. A Képviselő-testület egyben felkéri a polgármestert a 
beszerezés lefolytatására, és egyetért azzal, hogy az Ovi-Foci Program fedezetéül az 
Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (IL 18.) önkormányzati rendelet 14. 
mellékletében foglalt polgármester működési célú általános tartaléka szolgál. 



Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 
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azonnal 
polgármester 
a kerületfejlesztési szakterületért és külső 

kapcsolatokért felelős alpolgármester 
jegyző 

a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 
a Humán Iroda vezetője 
a J egyzői Iroda 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

A napirend 35/ tárgya: Előirányzatok visszarendezése a tárgyi eszközök és immateriális 
javak bevételeinek elmaradása miatt 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs, kéri, szavazzanak a határozatijavaslatra. 

833/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(15 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) rendelet 2. mellékletének "tárgyi eszközök 
"tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése" költségvetési sorát l 054 134 eFt-tal, az 
"értékesített tárgyi eszközök áfa-ja" költségvetési sorát 39 OOO eFt-tal visszarendezi. A 
visszarendezés fedezetéül az l. mellékletben felsorolt kiadási előirányzatokat jelöli meg. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, illetve a 
költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
V égrehajtásért felelős: jegyző 

V égrehajtás előkészítéséért felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

A napirend 36./ tárgya: Az idegenforgalmi adó bevételi előirányzatának visszarendezése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 
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Élő Norbert: A költségvetés elfogadásánál két fontos dologra hívták fel a figyelmet. Egyik, 
hogy az ingatlaneladásból származó bevételek nem fognak teljesülni, most majdnem l 
milliárd forint értékben nem tudja a fejlesztéseket megvalósítani az önkormányzat. A másik 
az idegenforgalmi adó, ahol óriási probléma, hogy az eredeti 90 .millió forintból 21 millió 
plusz 15 millió forint maradt. Amikor megszületett a döntés megkérdezték, hogy biztosan 
nem fog rosszul jámi az önkormányzat, hiszen a fővárosi forrásmegosztásból 69,9 millió 
forintot biztosan kaptak. Az volt a válasz, hogy jól fog jámi az önkormányzat. Természetesen 
önmagában nem igaz, amit elmondott, mert közben a legnagyobb idegenforgalmi adót 
beszedő V. kerület, kilépett a rendszerből és lehet, hogy a forrásmegosztásból 21 millió forint 
jár most már a Kőbányai Önkormányzatnak Javasolja a következő határozati javaslatot 
elfogadni: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, készíttessen számításokat, hogy a forrásmegosztás alapján az 
önkormányzathoz került idegenforgalmi adó és az önkormányzat által ténylegesen beszedett 
idegenforgalmi adó számszaki mértékei hogyan viszonyulnak egymáshoz, melyek a tényleges 
számok. Határidő: november 15. 

Révész Máriusz: Tavaly minden idegenforgalmi adót a Fővárosi Önkormányzat szedett be. 
Az idei évben az összes olyan kerület kiszállt a közösből, akinél jelentős idegenforgalmi 
bevétel képződött. Ettől kezdve nyugodtan elmondhatják, hogy a 70 millió forint garantáltan 
nem igaz, ennek csak töredéke folyt volna be az idei évben. Ha megnézik év végén, hogy a 
Fővárosi Önkormányzat mennyi idegenforgalmi adót szedett be, ezt mennyi kerület között 
kell elosztani, és milyen arányban osztják el, biztos abban, hogy azaz összeg, amely 
Kőbányára neve mellett szerepel, az még mindig pozitív szaldóval rendelkezik ahhoz az 
összeghez képest, amit a Fővárosi Önkormányzattól kaptak volna, ha közösen szedték volna 
be az idegenforgalmi adót. Kéri, beszéljék meg év végén, hogy rosszul jártak-e vagy sem, 
amikor kiszámolják, és látják, hogy a Fővárosi Önkormányzat mit kapott és mit osztott szét. 
Meggyőződése, hogy a tavalyi döntés a Kőbányai Önkormányzatnak még így is pluszt 
jelentett, mintha a forrásmegosztásnál maradtak volna. 

Dr. Pap Sándor: Tételesen felsorolja, hogy mely beruházások nem valósulnak meg: 150 millió 
forintot vettek ki a TÁMOP 5.2.5/A-B pályázatok miatt, mert nem nyertek a pályázaton, a 
Pensió 17 Kft.-nél étkezési normarendezés miatt 25 millió forintot vettek ki, óvodák pályázati 
ömészét rendezték vissza 63 millió forint értékben, miután nem nyertek a pályázaton, bevételi 
kiesések egyensúlyozására képzett céltartalékot rendezték vissza, foldutak szilárd burkolattal 
való ellátását rendezték vissza, amire közel 2,5-szer ennyi normatívát kaptak a 
Belügyminisztériumtól, máltai típusú játszótér sorról rendeztek vissza 60 millió forintot, erre 
a célra 90 millió forint felhasználásra került, és az ingatlanértékesítés áfa-j át rendezték vissza. 
Érdemi beruházás egyáltalán nem marad el. Az előző évben az idegenforgalmi bevétellel egy 
soron volt tervezve az üdülőhelyi normatíva. A 69,9 millió forint kétszeres értéke az 
idegenforgalmi adónak. 
Az idei forrásmegosztásban a bent maradt kerületek közül a legszerencsésebb kapott 18 millió 
forintot, ehhez képest Kőbánya 15 millió forint idegenforgalmi adóbevételt tervez. Ehhez a 
bevételhez még számolhatnak másfélszeres szorzó alapján 22,5 millió forintot az üdülőhelyi 
feladatok ellátásáért járó normatívávaL 
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Élő Norbert: Azt rnondta, az alapján döntött a képviselő-testület, hogy nem tudták, hogy rnik a 
számok. Legközelebb azt kéri dr. Pap Sándor alpolgármester úrtól, bármit rnond, támassza alá 
számokkal, és tegye az előterjesztés rnellékletévé. 

Dr. Maródi Gabriella: Statisztikát készítettek az idegenforgalmi adóróL V élernénye szerint az 
a döntés, hogy a kerület bevezette az idegenforgalmi adót, jogos volt. Azok a kerületek, akik 
bevezették az idegenforgalmi adót 20 ll. január 1-j étől, több rnint l rnilliárd forintos bevételre 
tesznek szert. A Főváros 2010. évi adata l OOO 400 OOO forint volt, amelyet 6-7 kerület szedett 
be. A tervezésnél azért nem tudtak pontos számot rnondani, rnert a Főváros nem tájékoztatta 
őket arról, hogy Kőbányáról rnennyi volt a 2010. évi bevétel. 

ELNÖK: Az l rnilliárd forintorr osztoznak az adót bevezető kerületek, abból 630 rnillió 
forintot elvisz az V. kerület, és 155 rnillió forintot a VII. kerület. 

Révész Máriusz: Szilárd meggyőződése, hogy Élő Norbert képviselő úr ebben a kérdésben 
téved. Az elmondottak alapján egyértelműnek tűnik, hogy a Kőbányai Önkormányzat 
rosszabbul járt volna, ha a Főváros kötelékében maradnak. 

Élő Norbert: Kéri, rnost, arnikor döntenek, a tényleges számok alapján döntsenek. 

ELNÖK: Kéri, Élő Norbert képviselő urat, ismertesse a határozati javaslatát. 

Élő Norbert: Határozati javaslat: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, készíttessen számításokat, hogy a forrásmegosztás 
alapján az önkormányzathoz került idegenforgalmi adó és az önkormányzat által ténylegesen 
beszedett idegenforgalmi adó számszaki rnértékei hogyan viszonyulnak egymáshoz, rnelyek a 
tényleges számok. Határidő: novernber 15. 

ELNÖK: Kéri, szavazzanak az előbb ismertetett határozati javaslatra. 

834/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(5 igen, 5 ellenszavazattal, 7 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete nem fogadja el azt 
a rnódosító indítványt, hogy a testület kéije fel a polgárrnestert, készíttessen számításokat, 
hogy a forrásmegosztás alapján az önkormányzathoz került idegenforgalmi adó és az 
önkormányzat által ténylegesen beszedett idegenforgalmi adó számszaki rnértékei hogyan 
viszonyulnak egymáshoz, rnelyek a tényleges számok. 

Dr. Pap Sándor: Az igény jogos, de egész éves teljesülés és tényszámok alapján tegyék meg. 
A költségvetés készítésekor ez meg fog történni. 



48 

ELNÖK: Kéri, szavazzanak az eredeti határozati javaslatra. 

835/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(14 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) rendelet 2. számú mellékletében az 
idegenforgalmi adó bevételi előirányzatát 46 OOO eFt-tal, az üdülőhelyi feladatok bevételi 
előirányzatát 69 OOO eFt-tal visszarendezi a bevételi kiesések ellensúlyozására képzett 
fej lesztési célú céltartalék terhére a céltartalék 115 OOO e Ft összegű felszabadításával 
egyidejűleg. 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a szükséges bejelentések, az előirányzat
módosítás végrehajtása, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetése érdekében a 
szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
polgármester 
a gazdasági és fejleszté'si szakterületért felelős 
alpolgármester 
jegyző 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

A napirend 37./ tárgya: A KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. költségvetési 
támogatásának megemelése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 

836/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
20 ll. évi költségvetéséről szóló 6/20 ll. (II. 18.) rendelet ll. szám ú mellékletében a "Kőkert 
Kft." költségvetési soron jóváhagyott előirányzatot bruttó 5 807 269 Ft-tal megemeli, a 
képviselő-testület működési célú általános tartaléka terhére. 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, illetve a 
költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: jegyző 

V égrehajtás előkészítéséért felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
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A napirend 38./ tárgya: A Budapest X. kerület, Hős utca 15/a-b társasház csatornadíj
tartozásával kapcsolatos tájékoztató tudomásulvétele 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 

Agócs Zsolt: A Gazdasági Bizottság javasolja a képviselő-testületnek hozzon létre ad hoc 
bizottságet a társasházzal kapcsolatos problémák kivizsgálására és a megoldási javaslatok 
kidolgozására. 

Élő Norbert: Támogatja szakmai bizottság felállítását, hogy hosszú távú megoldást nyújtson a 
problémára. 

ELNÖK: A korábbi évek során az önkormányzat már súlyos tízmilliókat egyenlített ki. Nem 
szívesen tekintene el semmilyen közös költség kintlévőségtől sem. A többi kőbányai polgárral 
szemben nem tehetik meg, hogy itt kifizetnek ennyi pénzt. Ez nem helyes út. Kilakoltatnak 
máshol, ahol nem fizetnek a bennélők, nem lehet azt megtenni, hogy itt mindent felvállal az 
önkormányzat. 

Élő Norbert: Ha nagyobb vagyonhoz jut az önkormányzat és például a teljes Hős utca az 
önkormányzat tulajdonába kerül, akkor lehet bármit is vállalni. Nem lehet különválasztani, 
hogy aki fizet, az kap szolgáltatást, aki nem fizet, az nem kap. Megoldást kell találni, ami jó 
az önkormányzatnak, jó az ott lakóknak és megoldja hosszú távorr ezt a kérdéskört. 

ELNÖK: Módosító javaslata: a képviselő-testület bízza meg a polgáfillestert és adjon 
novemberig határidőt arra, hogy dolgoztassorr ki megoldási javaslatokat a probléma 
kezelésére. Ezt követően, ha szükséges ad hoc bizottság létrehozása, legyen, de szakértőket 
kell bevonni például a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy kapjanak egy munkaanyagot. 

Agócs Zsolt: Támogatja a módosító javaslatot. 

ELNÖK: Kéri, szavazzanak az ismertetett módosító javaslatára, vagyis a képviselő-testület 
felkéri a polgármestert, dolgoztassorr ki megoldási javaslatokat a probléma kezelésére. A 
szakértői anyag a novemberi testületi ülésre kerüljön vissza. 

837/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(17 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. tájékoztatóját a Budapest X. kerület, Hős u. 15/A-B Társasház 
csatornadíj-tartozásával kapcso latban. 



50 

Felkéri a Polgármestert - szakértő bevonásával - dolgoztassorr ki megoldási javaslatot a 
probléma rendezésére. 
Határidő: 20 ll. november 15. 
Felelős: polgármester 
V égrehajtásért felelős: jegyző 

V égrehajtás előkészítéséért felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. ügyvezetője 

A napirend 39./ tárgya: Tokody Marcell Gergely egyéni képviselői indítványára: a 
kerület közigazgatási határainál elhelyezett helységnévtáblák 
rovásírással történő kiegészítése 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 

Tokody Marcell Gergely: Azért készítette el az előterjesztést, mert most van egy olyan 
lehetőség, amely keretében egyfajta kulturális megújulás is megindítható. A rovásírás a 
magyar kultúra, írásbeliségük legősibb része. A jelenlegi határozati javaslat arról szól, hogy a 
képviselő-testület felkéri a polgármestert, készíttessen látványtervet, illetve mérettesse fel a 
táblák kihelyezésének a költségvonzatát. Kér mindenkit, támogassa a határozati javaslatot. 

ELNÖK: Kiemeit fontosságú, hogy megőrizzék értékeiket, hagyományaikat, abban viszont 
nem nagyon hisz, ha valamit csak kiír a falra anélkül, hogy ehhez különösebb ismeret, háttér 
nem tapad, az valamit is előre lendít. Sok helyen lát ilyen táblákat, de az emberek 
többségének fogalma nincs arról, hogy ez mit jelent, mit írtak oda ki, mi is történt. Ha 
szeretnének ide eljutni, szeretnének hagyományokat őrizni, akkor előbb a fejekben kell 
mindezt elültetni, és utána esetleg lehet ilyen típusú emlékeket is állítani. 

Tóth Balázs: Amikor székely rovásírást említenek, székely-magyar rovásírást használjanak 
Akkor látná ennek értelmét, ha Kőbánya polgárainak közösségi oktatása terén valósulna meg. 
Javasolja, hogy ezeket a táblákat Kőbánya iskaláiban a diákok készítsék el, akár történelmi 
honismereti óra keretében, amikor a témában jártas emberek el is mondják, hogy mi ez a 
rovásírásos helyiségnév használat. 

Dr. Csicsay Claudius Iván: Ezt a javaslatot semmiképpen nem támogatja, és egyetért a 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság javaslatával. A szép magyar nyelv, ami véleménye 
szerint reprezentálja a Magyar Nemzethez való tartozást. Ha valaki megérti az a kiírást, hogy 
Üdvözöljük Kőbányán, annak a rovásírás nem jelent semmit. Ha szép magyar nyelven nem 
érti meg, akkor rovásírással sem érti meg. Más utakat kell keresni arra, hogy a magyar kultúra 
ősi részeit és a hagyományőrző dolgokat megismertessék az emberekkel, elsősorban a 
fiatalokkaL 
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Révész Máriusz: A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság többségi álláspontja az volt, hogy a 
kerületben nagyon kevesen tudják ezt értelmezni, talán egyelőre nincs értelme ezt kiírni. 
Módosító javasiatuk arra irányul, hogy az iskolákban, művelődési házakban induljanak ilyen 
tanfolyamok. Akár fel is lehet hívni a figyelmet azzal, hogy a Kőbányai Hírek címlapján 
esetleg rovásírással megjeleníttetik. Nagyobb összeget erre költení csak akkor érdemes, ha 
Kőbánya lakosságának mérhető százaléka egyáltalán tudja értelmezni, hogy mi van odaírva. 
Kéri a képviselő-testület, támogassa a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság javaslatát. 
Képviselő úr figyelmébe ajánl egy kis stilisztikai problémát, vagy megfogadja, vagy nem, de 
eddig még nem volt arra példa, hogy egy egyéni képviselői indítvány határozati javaslatában a 
Jegyző, képviselők a saját nevét feltüntette volna. Véleménye szerint ez szerencsétlen dolog. 

Tokody Marcell Gergely: Éppen itt az ideje, hogy felismerjék saját magukat, mert ez a fajta 
megújulás számos más fejlődést is elindít. Szégyen, hogy Magyarországon tudományos 
körökben rovásírásról nem is beszélnek, sőt egyeduralkodó finnugor elméletük van, 
amelyeket import tudósok alkottak, és a mai napig nem lehetett, sőt ma sem nagyon lehet 
beszélni. Ha van lehetőség, hogy fordítsanak a tendencián, feltétlenül meg kell ragadni, hiszen 
történelmi lehetőség. Sajnos nem nagyon látják, hogy felkarolnák ezt a kezdeményezést. Az 
eredeti határozati javaslatban valóban szerepel a neve, elnézést kér érte. A határozati javaslat 
jócskán fel van puhítva, hiszen csupán látványterv készítését és az egész felmérését célozza, 
amit véleménye szerint ellehet fogadni. Sajnálatos dolog, hogy az előterjesztés jogát kivették 
a képviselők kezéből, így, ha valaki benyújt valamit, egészen más módon kerül tálalásra. 
Magyarázatot kér, hogy miért lett olvashatatlan az előterjesztése. 

Agócs Zsolt: Szép színfoltja a tudásuknak, kultúrájuknak, hogy visszalépnek néha a 
gyökerekhez, és ennek első lépése, hogy ismerjék meg a rovásírásukat Az, hogy kiteszik ezt a 
táblát, és sokan nem tudják, hogy mi van ráírva, pontosan az érdeklődés felkeltésemiatt lehet 
egy első lépés. 

Varga István: Igenis el kellene terjeszteni legalább az általános iskolákban, hogy tanulják meg 
a gyerekek a rovásírást, a betűit, ha megtanulták, akkor van értelme kiírni rovásírással is a 
helyiségnevet 

ELNÖK: Először a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság módosító javaslatára szavaznak, 
amely úgy szól, hogy a bizottság nem javasolja a képviselő-testületnek, hogy a kerület 
közigazgatási határinál elhelyezett helyiségnév-táblákon rovásírással is szerepeljen a 
helyiségnév. 
A bizottság e helyett célszerűnek tartaná a rovásírás más formában történő megismertetését a 
lakosság széles körében. Javasolja a második mondatot úgy módosítani, hogy a Képviselő
testület felkéri a polgármestert, hogy dolgoztassa ki annak a módját, módszerét, hogy a 
lakosság széles köre megismerje a rovásírást Kéri, szavazzanak az elhangzott javaslatra. 

838/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(13 igen szavazattal, 3 tartózkodással) 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja 
azt az egyéni képviselői indítványt, hogy a kerület közigazgatási határainál elhelyezett 
helységnévtáblákon rovásírással is szerepeljen a helységnév. 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, dolgoztassa ki annak metodikáját, hogy a 
rovásírás más formában történő megismertetése a lakosság széles körében milyen módon 
lehetséges. 
Határidő: 

Felelős: 

azonnal 
polgármester 
a kerület fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

V égrehajtásért felelős: jegyző 

V égrehajtás előkészítéséért felelős: a Humán Iroda vezetője 

ELNÖK: Bejelenti, hogy a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság- a képviselő-testületi 
ülés szünetében - rendkívüli ülés keretében megtárgyalta az l. napirendi 
ponthoz tartozó előterjesztés kapcsán felmerü/t újabb javaslatokat, így az 
SZMSZ 18. § (2) bekezdés i) pontjában biztosított jogkörénél fogva a napirendi 
pont tárgyalását ismételten megnyitja. 

A napirend 1./ tárgya: Az Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási 
intézményekben fizetendő térítési díjak és tandíjak 
megállapításainak szabályairól szóló önkormányzati rendelet 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

ELNÖK: Mindenki számára kiosztottak egy mellékletet, ahol a százalékos mutatók 
megjelennek összegszerűen is. 

Élő Norbert: Kérdezi, hogy a tavalyi tényszámokhoz képest jelent emelkedést, vagy sem? 

Dr. Kántásné dr. Szabó Ivett: Valamennyi növekedést jelent, de nagyon meghatározni, hogy 
mennyit, hiszen a szociális elem tavaly nem volt a rendelet része, most viszont igen. 

ELNÖK: A módosító javasiatra fog szavaztatni, hiszen ez olyan j<lvaslat, ahol a Zeneiskola 
igazgatójának véleménye is teljes mértékben beépül a rendelettervezetbe. Jegyző úr megteszi 
a javaslatát. 
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Dr. Szabó Krisztián: Összefoglalja a módosító javaslatot: Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési díjak és 
tandíjak megállapításáról szóló rendeletről szóló tervezet 3. § (l) bekezdés b) pont bb) 
alpontjában a 20% szövegrész helyébe a 16% szövegrész, a be) alpontban a 25% szövegrész 
helyébe a 18% szövegrész, a tervezet 4. § (l) bekezdésének a) pontjában az ab) alpontban a 
20% szövegrész helyébe a 18% szövegrész, az ac) alpontban a 25% szövegrész helyébe a 
20% szövegrész, a b) pont ba) pontjában a 20% szövegrész helyébe a 18% szövegrész, a bb) 
alpontban a 25% szövegrész helyébe 20% szövegrész, a be) alpontban a 30% szövegrész 
helyébe 25% szövegrész, a c) pont cb) alpontjában a 40% szövegrész, a cc) alpontban 60% 
szövegrész helyébe a 40% szövegrész lép. A 4. §(l) bekezdés d) pontjában a 20% szövegrész 
helyett a 6% szövegrész lép. 

ELNÖK: Az előbb ismertetett módosító javaslatot a 4/5-ös szabályszerint kell befogadnia a 
képviselő-testületnek. Először ajavaslat befogadásáról indítja a szavazást. 

839/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési díjról és tandíjról szóló 
önkormányzati rendelettervezet II. fejezet 2. alfejezetét az alábbiak szerint módosítja: 

a 3. § (l) bekezdés b) pont bb) alpontjában a "20%-a" szövegrész helyébe a "16%-a" 
szöveg, be) alpontjában a "25%-a" szövegrész helyébe a "18%-a" szöveg, a 4. § (l) 
bekezdés a) pont ab) alpontjában a "20%-a" szövegrész helyébe a "18%-a" szöveg, a ac) 
alpontjában a "25%-a" szövegrész helyébe a "20%-a" szöveg, a 4. § (l) bekezdés b) pont 
ba) al pontj ában a "20%-a" szövegrész helyébe a "18%-a" szöveg, a bb) al pontj ában a 
"25%-a" szövegrész helyébe a "20%-a" szöveg, a be) alpontjában a "30%-a" szövegrész 
helyébe a "25%-a" szöveg, a 4. § (l) bekezdés c) pont cb) alpontjában a "40%-a" 
szövegrész helyébe a "25%-a" szöveg, a cc) alpontjában a "60%-a" szövegrész helyébe a 
"40%-a" szöveg, a 4. §(l) bekezdés d) pontjában a "20%-a" szövegrész helyébe a "6%-a" 
szöveg lép. 

ELNÖK: Kéri, szavazzanak arra, hogy a befogadott módosítással elfogadja-e a képviselő
testület a rendeletet. 

840/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete- a módosítással 
együtt - megalkotja az Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben 
fizetendő térítési díjról és tandíjról szóló 30/2011. ( ... )önkormányzati rendeletet. 

ELNÖK: Kéri a képviselő-testület tagjait, szavazzanak arra, hogy előreveszik a meghívóban 
53-as sorszámon szereplő előterjesztést. 
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841/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(16 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az elfogadott 
napirend 53. pontjaként szereplő, A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 
szakmai igazgató-helyettesei és műszaki vezetői magasabb vezetői kinevezéseinek 
jóváhagyása tárgyú előterjesztést a 40. napirendi pontként zárt ülés keretében tárgyalja. 

A napirend 40./ tárgya: A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kolturális Központ szakmai 
igazgató-helyettesi és műszaki vezetői magasabb vezetői 

kinevezéseinek jóváhagyása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

ELNÖK: A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 30/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelet 12. §(4) bekezdése a) pontja 

alapján z á r t ü l és t rendel el. 

ZÁRT ÜLÉS 

A napirend 41./ tárgya: Önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérlők részére történő 
elidegenítése (Bihari u. 17., Sörgyár u. 80., Takarék u. 14.) 
Előterjesztő: dr. pap Sándor alpolgármester 

ELNÖK: A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 
1992. évi LXIII. törvény 3. §(l) bekezdése a) pontja alapján z á r t ü l és t rendel el. 

ZÁRT ÜLÉS 

A napirend 42./ tárgya: Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanrész elidegenítése 
(Sörös u. 6.) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

ELNÖK: A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 
1992. évi LXIII. törvény 3. §(l) bekezdése a) pontja alapján z á r t ü l és t rendel el. 

ZÁRT ÜLÉS 
A napirend 43./ tárgya: A Budapest X. kerület, Gyömrői út 49. szám alatti nem lakás 

céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

ELNÖK: A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 30/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelet 12. §(4) bekezdése a) pontja 

alapján z á r t ü l és t rendel el. 

ZÁRTÜLÉS 
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A napirend 44./ tárgya: A Budapest X. kerület, Pongrác út 9. szám alatti nem lakás 
céljára szolgáló helyiség térítésmentes használatba adása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

ELNÖK: A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 30/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelet 12. §(4) bekezdése a) pontja 

alapján z á r t ü l és t rendel el. 

ZÁRT ÜLÉS 

A napirend 45./ tárgya: A LA KRISZTA PÉKSÉG Kft. Budapest X., Harmat u. 194. 
szám előtti (42309/23 hrsz.-ú) ingatlant érintő közterület
használati ügyében hozott határozat elleni fellebbezés 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

ELNÖK: A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 30/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelet 12. §(4) bekezdése a) pontja 

alapján z á r t ü l és t rendel el. 

ZÁRT ÜLÉS 

A napirend 46./ tárgya: A LA KRISZTA PÉKSÉG Kft. Budapest X., Bányató u. l. szám 
előtti (42309/60 hrsz.-ú) ingatlant érintő közterület-használati 
ügyében hozott határozat elleni fellebbezés 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

ELNÖK: A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 30/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelet 12. §(4) bekezdése a) pontja 

alapján z á r t ü l és t rendel el. 

ZÁRT ÜLÉS 

A napirend 46./ tárgya: A LA KRISZTA PÉKSÉG Kft. Budapest X., Bányató u. l. szám 
előtti (42309/60 hrsz.-ú) ingatlant érintő közterület-használati 
ügyében hozott határozat elleni fellebbezés 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

ELNÖK: A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 30/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelet 12. §(4) bekezdése a) pontja 

alapján z á r t ü l és t rendel el. 

ZÁRT ÜLÉS 
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A napirend 48./ tárgya: A Mózes Fruct Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. méltányossági 
kérelme a Budapest X., Kozma u. 8-10. előtti, (42520 hrsz.-ú) 
ingatlant érintő közterület-használati ügyében 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

ELNÖK: A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 30/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelet 12. §(4) bekezdése a) pontja 

alapján z á r t ü l és t rendel el. 

ZÁRT ÜLÉS 

A napirend 49./ tárgya: A Freneh-Power Kft. méltányossági kérelme a Budapest X., 
Gépmadár u. 10. szám előtti, (39210/39) hrsz.-ú ingatlant érintő 
közterület-használati ügyében 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

ELNÖK: A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 30/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelet 12. §(4) bekezdése a) pontja 

alapján z á r t ü l és t rendel el. 

ZÁRT ÜLÉS 

A napirend 50./ tárgya: A Nea-Parthenon Bt. méltányossági kérelme a Budapest X., 
Kozma u. 7. szám előtti, (42518/24) hrsz.-ú ingatlant érintő 

közterület-használati ügyében 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

ELNÖK: A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 30/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelet 12. §(4) bekezdése a) pontja 

alapján z á r t ü l és t rendel el. 

ZÁRT ÜLÉS 

A napirend 51./ tárgya: Önkormányzat által folyósított kamatmentes önkormányzati hitel 
visszafizetési feltételeinek módosítása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

ELNÖK: A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 
1992. évi LXIII. törvény 3. §(l) bekezdése a) pontja alapján z á r t ü l és t rendel el. 

ZÁRT ÜLÉS 
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A napirend 52./ tárgya: Népjóléti tárgyú fellebbezések elbírálása 
Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester 

ELNÖK: A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 30/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelet 12. §(4) bekezdése a) pontja 

alapján z á r t ü l és t rendel el. 

ZÁRT ÜLÉS 

A napirend 53./ tárgya: Egyebek: 
Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2011. I-IX. havi várható likviditási helyzetéről 

ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 

Élő Norbert: Megjegyzi, hogy az év elején 3 milliárd forint betétállománya volt az 
Önkormányzat, ami szeptemberre 2 milliárd forintra csökken. Kéri, hogy dr. Pap Sándor 
alpolgármester úr tájékoztassa, hogy év végéremennyi lesz a betétállomány? 

ELNÖK: A költségvetés nullára jön ki év végére. 

ELNÖK: Az SZMSZ 18. § (2) bekezdés n) pontjában biztosított jogkörénél fogva a 
napirendi pont tárgyalását határozathozatal nélkül lezárja. 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
jegyzőjének próbaideje 

ELNÖK: A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. §(4) bekezdése a) 
pontj a alapj án z á r t ü l é s t rendel el. 

ZÁRT ÜLÉS 

Tájékoztató a Szexmunkások Érdekképviseleti Egyesülete 
elnökének kérelméről 

ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 
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Marksteinné Molnár Julianna: A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a 
képviselő-testületnek, nyilvállítsa ki a képviselő-testület azon véleményét, hogy egész 
Kőbánya területén nem tartja kívánatosnak a szexmunkások tevékenységét. A bizottság 
megfogalmazta azon igényét, hogy a Polgármester úr készíttessen rendelettervezetet a 
közterületek védett övezeterr kívüli területen történő védetté nyilvánítását, melyet a 
szeptemberi képviselő-testületi ülésre kérik beterjeszteni. 

Dr. Szabó Krisztián: Jelenleg az elhangzott bizottsági határozat nem áll megfelelő alapokon. 
A szervezett bűnözés valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés 
szabályairól szóló 1999. évi LXXV. törvény a védett övezetek, illetve a türelmi zóna 
kijelölésére vonatkozó hatáskört a Fővárosi Közgyűlés rendeletalkotási hatáskörébe telepíti. A 
Képviselő-testületnek nincs hatásköre arra, hogy - akár pozitív, akár negatív irányban - akár 
védett övezet kijelölése, akár türelmi zóna kijelölése tárgyában rendeletet alkosson. 
Jogalkotásra nincs lehetőség, kezdeményezést természetesen lehet tenni a Fővárosi 

Önkormányzat felé, ha a képviselő-testület úgy gondolja, hogy a bizottsági határozatnak ilyen 
formán szeretne érvényt szerezni. A törvény olyan szabályozási elven épül fel, hogy a 
szexuális szolgáltatásra történő felajánlkozás lehetséges minden olyan helyen- közterületről 
van szó -ahol nincs védett övezet. Védett övezetként kijelöli a közúttal, autópálya, autóút, 
főút, főútvonal bizonyos körzetét, közigazgatási szervek, oktatási, nevelési intézmények, 
egyházak körzetét stb., ezek azok a védett övezetek, ahol a törvény erejénél fogva nem 
lehetséges a tevékenység. Ahol a törvény ezt a védett övezetet nem hozza létre, ott lehetséges. 
A Fővárosi Önkormányzat azt tehetné meg rendeletben, hogy ezeknek a védett övezeteknek a 
körét tovább bővíti. Amikor a tömeges megjelenése tapasztalható a prostitúciónak, akkor nem 
mellőzhető a türelmi zóna kijelölése. A türelmi zóna az a közterület, ahol a prostituált 
szexuális szolgáltatásra felajánlkozhat, vagy a kezdeményezést elfogadhatja. Ez a védett 
övezeteken kívüli területek összegzett meghatározása. Jelenleg fővárosi rendelet nincs, 
tilalom csak ott áll fenn, ahol ezt a törvény az előbb felsoroltak alapján meghatározza. Ezeken 
kívüli területeken szabad a felajánlkozás. Más tilalom és türelmi zóna sincs, csak a tilalmak 
élnek jelenleg, kijelölt hely nincs. 

Marksteinné Molnár Julianna: Egyéni javaslata, hogy a bizottság határozatát úgy módosítsák, 
hogy a Képviselő-testület kérje fel a polgármestert, kezdeményezze a Fővárosi 
Önkormányzatnál Kőbánya területeinek a védetté nyilvánítását. V él eménye szerint e 
megjelölt terület eleve védett övezet, hiszen a Református Egyház 300 méteren belül van. A 
bizottság a javaslatával azt szerette volna elérni, hogy Kőbánya jelentősebb része védett 
legyen a tevékenységtől. 

ELNÖK: Az, hogy Kőbánya kezdeményezze, hogy Kőbánya egész területe legyen védett 
terület, a Fővárosnál biztosan nem működne, hiszen van még 23 másik kerület. A prostitúció 
Kőbányán ebben a pillanatban nem igazán jellemző. Azokon a területeken, ahol nagyon 
zavaró volt, sikerült visszaszorítani. A levélre válaszolni kell, amelyben tájékoztatnák a 
hölgyet, hogy ez fővárosi hatáskör, forduljon Főpolgármester úrhoz. 

Élő Norbert: Kérdezi, hogy az előterjesztésben szereplő terület védett övezet, vagy sem? 



59 

ELNÖK: A Balkán utcának lehet, hogy van egy olyan sarka, amely nem védett. 

Marksteinné Molnár Julianna: Elmondja, hogy a Bihari út és Derecskei utca sarkán a 
Református Egyházközség helyezkedik el, és a Balkán utca másik oldalán lakótelep van, 
játszótérreL Úgy véli, hogy a 300méteres távolság sehol nincs meg, ezen a területen. 

ELNÖK: Véleménye szerint a Betonüzem előtti rész, 300 méterre lehet ezektől a védett 
területektőL 

Tokody Marcell Gergely: Fontosnak tartaná, hogy minél előbb kezdeményezzék a Fővárosi 
Önkormányzatnál a döntést. 

Somlyódy Csaba: Mulasztásos törvénysértésben van a Fővárosi Önkormányzat ezzel az 
üggyel kapcsolatban. 

Élő Norbert: Most az a helyzet, hogy nem védett területre vonatkozik a bejelentés. 

Hegedűs Károly: Voltak kint a helyszínen, de nem mérték le, hogy tényleg 300 méteren belül 
vannak-e a védett területek. Nem tudja eldönteni egyértelműen, hogy ezt a hatósági 
bizonyítványt ki lehet-e adni. 

Dr. Szabó Krisztián: Az előterjesztés mellékletében két beadvány található. Az első beadvány 
türelmi zónáról szóL Türelmi zóna nincs, csak a Fővárosi Közgyűlés jelölhet ki. A második 
beadvány egy hatósági bizonyítvány kiadását kéri arra vonatkozóan, hogy nem védett övezet a 
terület. A hatósági bizonyítvány iránti kérelem megválaszolása közigazgatási hatósági 
eljárásban egy hatósági bizonyítvány kiadásával vagy a kiadásának megtagadásáról szóló 
határozattal zárulhat. Ez az eljárás még nem zárult le, nem született határozat. Mivel ez az 
oldal nem a képviselő-testület hatáskörébe tartozik, annak érdekében, hogy ne keverjék össze 
az információkat a néző állampolgárok fejében, kéri, fogadják el, hogy azt majd a jegyzői 
államigazgatási hatáskörében megválaszolja. Egy javaslat hangzott el, hogy Polgármester úr 
forduljon a Fővárosi Önkormányzathoz, erre tud szavazni a képviselő-testület. 

ELNÖK: Nem íma a Fővárosi Önkormányzatnak semmit. 

Marksteinné Molnár Julianna: Nem ragaszkodik a határozati javaslatához, ezennel 
visszavonja. A bizottság határozatára pedig nem tud szavazni a képviselő-testület, mert téves 
információn alapulva hozta meg a bizottság. 

ELNÖK: Javasolja, hogy határozathozatal nélkül zárják le a napirendi pont tárgyalását. Kéri, 
szavazzanak az elhangzott javaslatra. 
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862/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(13 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Szexmunkások 
Érdekképviseleti Egyesülete elnökének kérelméről szóló tájékoztató tárgyú napirendi pontot 
határozathozatal nélküilezárj a. 

A napirend 54./ tárgya: Fedezet biztosításárólaMaglódi u. 143. sz. alatti tábor őrzéséhez 
Előterjesztő: dr. pap Sándor alpolgármester 

ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 

Agócs Zsolt: Az őrzésre külön pénzt kell biztosítani, mert a gondnoki státusz megszűnt. A 
bizottság javasolja a képviselő-testületnek, kérje fel a polgármestert, vizsgáltassa meg annak a 
lehetőségét, hogyan lehetne visszaállítani a gondnoki feladatot. 

ELNÖK: Egyetért Elnök úrral, mert nem olcsó megoldás, ami az előterjesztésben szerepel. 
Egy közalkalmazotti fizetésből ennek a töredékéért tudják a gondnoki megoldást biztosítani. 
Elkezdődött a terület őrzése. Adjanak most fedezetet az őrzésre, de keressenek olcsóbb 
megoldást. 

Radványi Gábor: A megoldáson gondolkodva eszébe jutott, hogy nem lehetne-e azok között, 
kik lakást keresnek, és őrző-védő végzettségük van, lakást biztosítanának a feladat ellátásáért. 

ELNÖK: A nyári tábor a börtön, a temető és erdő mellett van, nem a legbiztonságosabb 
környék. 

Élő Norbert: Az önkormányzat ismét elkövetett egy óriási hibát, hogy ezt a gondnoki állást 
megszüntette, most óriási pénzekért meg kell bízniuk egy őrző-védő céget. Javasolja, 
gondolják át a gondnoki állás visszaállítását. 

ELNÖK: Addig kell gondoskodniuk az őrzésről, amíg a terület hasznosítását nem tudják 
megoldani. Készült értékbecslés az elmúlt évek során, vannak érdeklődők a területre jelen 
pillanatban is. Nincs több hozzászólás. Kéri, szavazzanak egyenként az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatra, illetve a bizottság javaslatára. 

863/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(ll igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. részére 2011. szeptember l-jétől december 31-ig bruttó 5 490 OOO Ft-ot 
biztosít a Budapest X. ker., Maglódi u. 143. sz. alatti tábor őrzéséhez a kieső bevételek 
fedezetére képzett céltartalék terhére annak felszabadításával egyidejűleg. 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, illetve a 
költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
V égrehajtásért felelős: jegyző 

V égrehajtás előkészítéséért felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

864/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(ll igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
Polgármestert, vizsgáltassa meg Budapest X., Maglódi u. 143. szám alatti táborban a 
gondnoki státusz visszaállításának lehetőségét. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
V égrehajtásért felelős: jegyző 

V égrehajtás előkészítéséért felelős: Humán Iroda vezetője 

A napirend 55./ tárgya: A Budapest X., Medveszőlő utcai játszótér, a Pára utcai játszótér 
és a Pázsitfű u. 18. szám előtt készülő közvilágítási hálózat 
tulajdonjogának átruházásáról 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

ELNÖK: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. Amennyiben nincs, kéri, szavazzanak a határozati javaslatra. 

865/2011. (VIII. 25.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(14 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X., 
Medveszőlő utcai játszótér, a Pára utcai játszótér és a Pázsitfű u. 18. szám előtt készülő 
közvilágítási hálózatának tulajdonjogát térítésmentesen átruházza a Fővárosi 

Önkormányzatra. 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a nyilatkozatot a közvilágítási hálózat 
elkészültét követően írja alá. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
polgármester 
jegyző 

a F őépítészi és Fej lesztési Iroda vezető j e 
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ELNÖK: A következő testületi ülésre a munkaterv szerint szeptember 15-én kerülne sor. 
Korábban javasolták, hogy a testületi ülést szeptember 22-én tartsa a képviselő-testület, 
viszont ez a nap egybeesik az Autómentes nappal. A szeptemberi képviselő-testületi ülést 
szeptember 22-én 14 órai kezdettel hívja össze. 

Somlyódy Csaba: Bejelenti, hogy nem tud részt venni a szeptember 22-ei testületi ülésen. 

ELNÖK: Szeretnének új bizottsági rendet is megfogalmazni. A három hét nagyon távol van a 
testületi üléstől, de nagyon rövid az anyag előkészítésre az idő. Az új SZMSZ egyeztetése 
jövő héten a pártokkal meg fog kezdődni, szeretnék újragondolni ezeket a kérdéseket. 
Megköszöni mindenki munkáját, a képviselő-testület ülését bezárja. 

A képviselő-testületi ülés befejezésének ideje: 16.1 O óra. 

K.m.f. 

l.ilisk~b~~ 
polgárm~ter 



JELENLÉTI ÍV 

2011. augusztus 25-én megtartott 

képviselő-testületi üléshez 

A Képviselő-testület tagjai: 

1./ Kovács Róbert polgármester 

2.1 Agócs Zsolt 

3.1 dr. Csicsay Claudius Iván 

4.1 Élő Norbert 

5.1 dr. Fejér Tibor 

6.1 Gál Judit 

7 .l Marksteinné Molnár Julianna 

8./ Mácsik András 

9./ Mihalik András 

l O./ dr. Pap Sándor alpolgármester 

ll./ Radványi Gábor alpolgármester 

12./ Révész Máriusz 

13 .l Szabóné Gerzson Sarolta 

14./ Somlyódy Csaba 

15./ Tokody Marcell Gergely 

16./ Tóth Balázs 

17./ Varga István 

18./ Weeber Tibor alpolgármester 
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A kisebbségi önkormányzatok elnökei: 
Nagy István 

Fe hér István 

Kollátosz Jorgosz 

Fi!ipovics Máté 

Danka Zoltán 

Inguszné dr. Barabás Rita 

Bacsa Gyula 

Pap Zoltán 

Medveczky Katalin 
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Almádi Krisztina 

Bakondyné Eperjesi Erika 

Beliczay Sándor 

Both Berény 

Czirják Sándor 

Dr. Csóka Gabriella 

Gagyi Róbert 

Gerstenbrein György 

Lakatos Béla 

Nagyné Horváth Emília 

Dr. Pluzsik Andrásné 

Szlovicsák István 

Tamás László 

Vizi Tibor 

Szökröny Tamás 

Varga Mónika 

Vermes Zoltán 

Zima István 
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Dr. Szabó Krisztián jegyző 

Hegedűs Károly 

Dr. Bényi Józsefné 

Dr. Csere Fruzsina 

Dobrai Zsuzsanna 

Dr. Éder Gábor 

Dr. Egervári Éva 

Ehrenberger Krisztina 

Hajnal József 

Rappi Gabriella 

Horváthné dr. Tóth Enikő 

Jógáné Szabados Henrietta 

Dr. Kántásné dr. Szabó Ivett 

Dr. Korpai Anita 

Lőrincz Jenő 

Dr. Maródi Gabriella 

Dr. Mózer Éva 

Mozsár Ágnes 

Nagy István 

Némethné Lehoczki Klára 

Pándiné Csernák Margit 

Dr. Rugár Oszkár 

Sövegjártó Ferenc 

Verbai Lajos 
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Meghívottak: 

Bata Mihály 

Bende Katalin 

Bleicher Ferenc 

Büki Péter 

Dr. Bűrös László 

Csepregi Péter 

Deézsi Tibor 

Garamszegi László 

Gardi József 

Géczi Béla ezredes 

Görbe Attila 

Dr. Gyetvai Tibor r. alezredes 

Hajós Krisztián (közbesz. tanácsadó) 

Banez Sándor 

Dr. Haintz Andrea 

Herczeg Katalin 

JoósTamás 

Dr. Jurasits Zsolt 

Lajtai F erencné 

Dr. Lukács Andrea (közbesz. tanácsadó) 

Martonné Tamás Márta 

Dr. Molnár Andor 

Dr. Németh Anett 

Pethő András 

Sárkány Péter 

Sinka Jánosné 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . könyvvizsgáló 

Szabó László 

Szuhanyik Zoltán (közbesz. tanácsadó) 

Tóth Béla 
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fS2-
l. melléklet a .. ./2011. (VIII. 25.) képviselő-testületi határozathoz 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 197/1993. (ll. 9.) 
határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Zeneiskola 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (1102 Budapest, Szent László tér 34.) alapító okiratát a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (l) bekezdés b) pontja, valamint a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény 37. §(5) bekezdése és 102. § (2) bekezdés a) pontja alapján az alábbiak 
szerint módosítja: 

l. Az alapító okirat bevezető része helyébe az alábbiszöveg lép: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kroó György Zene- és 
Képzőművészeti Iskola Kőbányai Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (1102 Budapest, 
Szent László tér 34.) alapító okiratátahelyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § 
(4) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (l) bekezdés b) pontja, 
valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdése és 102. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján a módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak szerint adja ki: 

2. Az alapító okirat l) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

l. A költségvetési szerv neve: 

Kroó György Zene- és Képzőművészeti Iskola Kőbányai Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
OM azonosítója: 039706 

Rövidített neve: 

Kroó György Zene- és Képzőművészeti Iskola Kőbányai AMI 

Székhelye: 
Címe 
ll 02 Budapest, Szent László tér 34 

Telephelyei: 

Megnevezése 
Kőbányai Bem József Általános Iskola 

Kőbányai Fekete István Általános Iskola 

Kőbányai Harmat Általános Iskola 

Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol 
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

Címe 

Hrsz. 
39127 

11 O l Budapest, Hungáriakrt. 5-7. 

1108 Budapest, Harmat u.l96-198. 

1104 Budapest, Harmat u. 88. 

ll 05 Budapest, Bánya u. 32. 

Hrsz. 
38900/10 

42309 

41191/10 

41411 



Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol 1101 Budapest, Üllői út 118. 
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
telephelyén 
Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol ll 03 Budapest, Kápolna tér 4. 
Két Tanítási Nyelvű Altalános Iskola 
telephelyén 
Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola és 1103 Budapest, Kada u. 27-29. 
Gyermekek Háza Óvoda 

Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola 1106 Budapest, Keresztúri út 7-9. 

Kőbányai Széchenyi István Magyar -Német 1108 Budapest Újhegy sétány 1-3. 
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola 1101 Budapest, Kőbányai út 38. 

3. Az alapító okirat 3) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

3. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 
mncs 

4. Az alapító okirat 4) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

4. Létrehozásáról rendelkező határozat: 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 197/1993. (II. 9.) határozata, 

38315/43 

41451 

41671/l 

39210/10 

42309/90 

38924/7 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2753/2010. (XII. 16.) 
határozata. 

5. Az alapító okirat 5) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

5. A költségvetési szerv alapítójának neve, székhelye: 
X. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága 
1102 Budapest, Pataki István tér 29. 

6. Az alapító okirat 6) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

6. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete. 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Irányítási jogkörét a Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

6.1. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 

7. Az alapító okirat 7) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

7. A költségvetési szerv működési köre: 

2 



Budapest Főváros X. kerület közigazgatási területe. 

8. Az alapító okirat 8) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
a) önálló jogi személy, 
b) önállóan működő költségvetési szerv, 
c) meghatározott pénzügyi-gazdálkodási feladatait Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. 

9. Az alapító okirat 9) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) alapján alapfokú 
művészetoktatás. 

Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése: 

Alapfokú művészetoktatás-852030 

l O. Az alapító okirat l O) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

10. Alaptevékenysége: 

Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása- 852000 

Alapfokú oktatás 
Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 
Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágban 

Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés 
Építmény-üzemeltetés 
Általános épülettakarítás 
Zöldterület-kezelés 

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 

A zeneművészeti és képzőművészeti ágban alapfokú művészeti oktatás ellátása. 

852 0 
852031 
852032 

81 
811000 
812100 
813000 

682 0 
682002 

A 12 évfolyam keretei között az oktatás előképző, alapfokú és továbbképző évfolyamokon 
történik: 

A zeneművészeti ág területein folytatott képzés során: 
a) a zeneművészeti ágon, a klasszikus zene területén működik a 
b) fafúvós tanszak, tantárgyai: furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, fagott; 
c) rézfúvós tanszak, tantárgyai: trombita, harsona-tenorkürt-baritonkürt, kürt, tuba; 
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d) az akkordikus tanszak, tantárgyai: harmonika, hárfa, gitár, ütő; 
e) a billentyűs tanszak, tantárgyai: zongora, csembaló; 
t) a vonós tanszak, tantárgyai: hegedű, brácsa, gordonka, nagybőgő; 
g) a vokális tanszak, tantárgya: magánének; 
h) a zeneismeret tanszak, tantárgyai: szolfézs (kötelező), szolfézs, zeneismeret, zenetörténet

zeneirodalom, zeneelmélet 
i) a kamarazene tanszak, tantárgyai: kamarazene, zenekar, kórus (egyéb együttesek). 
j) A népzene területén működik a vonós és tekerő tanszak, tantárgyai: népi hegedű, népi 

brácsa, népi bőgő/cselló; 
k) a fúvós tanszak, tantárgyai: népi furulyák, duda, népi klarinét/tárogató; 
l) a pengetős tanszak, tantárgyai: citera, tamburák, koboz; 
m) az akkordikus tanszak, tantárgya: népi harmonika; 
n) a kamarazene tanszak, tantárgyai: népi kamarazene, népi zenekar; 
o) a zeneismeret tanszak, tantárgyai: népzenei ismeretek, néprajz, (szolfézs). 

A képző- és iparművészeti ág területein folytatott képzés során: 

a) a képzőművészeti főtárgyak keretében a vizuális alapozó gyakorlatok tanítása, 
b) a grafika és festészet alapjainak tanítása, 
c) a grafika és festészet tanszak fő tárgyai keretében a grafika és festészet műhelygyakorlat 

végzése, 
d) a szobrászat és kerámia tanszak főtárgyai keretében a szobrászat és kerámia 

műhelygyakorlat végzése, 
e) a kötelező tantárgy keretében folyó képzés során vizuális alkotó gyakorlat folytatása, 
t) a választható tárgy keretében a művészettörténet oktatása, 
g) az alapfokú évfolyamok elvégzésével a tanulók felkészítése továbbképző tanfolyamokra, 

illetve művészeti szakközépiskolába jelentkezésre, 
h) felkészíti a tanulókat a művészeti alapvizsga letételére, amellyel a tanulók alkalmassá válnak 

arra, hogy a továbbképző osztályban folytassák tanulmányaikat. 

ll. Az alapító okirat ll) pontja helyébe alábbiszöveg lép: 

ll. Az intézmény típusa: 
alapfokú művészetoktatási intézmény 

11.1. Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
mncs 

11.2. Tagintézménye: 
nm cs 

11.3. Maximális gyermek létszám: 
l OOO fő (a telephel y eken oktatottakkal együtt) 

11.4. Tagozat: 
mncs 

11.5. Évfolyamok száma: 
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12 évfolyam 

12. Az alapító okirat 12) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

12. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 

Ingatlanok: 
Megnevezése 
KroóGyörgy Zene- és Képzőművészeti 
Iskola Kőbányai Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 

Címe 
ll 02 Budapest, Szent László tér 34. 

Hrsz. 
39127 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendeletének 
megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosítha~a. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az intézmény az éves leltár szerint nyilvántartott tárgyi 
eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek Az intézmény a 
rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatai ellátásához szabadon használhatja. 

13. Az alapító okirat 13) pontja helyéhe az alábbiszöveg lép: 

13. Vezetőjének megbízási rendje: 

Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

14. Az alapító okirat 14) pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 

a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény szerint, 

b) munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény szerint, 
c) megbízásijogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény szerint. 

15. Az alapító okirat 15), 16) és 17) pontja törlésre kerüL 

16. Az alapító okirat Záradékának l. afpontja helyéhe a következőszöveg lép: 

i. A Kroó György Zene- és Képzőművészeti Iskola Kőbányai Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a ... /2011. (VIII. 25.) határozatával 2011. 
szeptember l-jei hatállyal adta ki. 

2. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 
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Záradék 

l. A Kroó György Zene- és Képzőművészeti Iskola Kőbányai Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény alapító okiratának módosító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete a ... /2011. (VIII. 25.) határozatával 2011. szeptember l-jei 
hatállyal adta ki. 

2. A módosító okirat az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 2011. augusztus 25. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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2. melléklet a ~)-20 ll. (VIII. 25.) képviselő-testületi határozathoz 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kroó György Zene- és 
Képzőművészeti Iskola Kőbányai Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (1102 Budapest, 
Szent László tér 34.) alapító okiratátahelyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § 
(4) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §(l) bekezdés b) pontja, 
valarnint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdése és 102. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján a rnódosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak szerint adja ki: 

l. A költségvetési szerv neve: 

Kroó György Zene- és Képzőművészeti Iskola Kőbányai Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
OM azonosítója: 039706 

Rövidített neve: 
Kroó György Zene- és Képzőművészeti Iskola Kőbányai AMI 

Székhelye: 
Címe 
ll 02 Budapest, Szent László tér 34 

Telephelyei: 

Megnevezése 
Kőbányai Bem József Általános Iskola 

Kőbányai Fekete István Általános Iskola 

Kőbányai Harmat Általános Iskola 

Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol 
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol 
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
telephelyén 
Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol 
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
telephelyén 
Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola és 
Gyermekek Háza Óvoda 

Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola 

Címe 

Hrsz. 
39127 

1_101 Budapest, Hungária krt. 5-7. 

1108 Budapest, Harmat u.196-198. 

ll 04 Budapest, Harmat u. 88. 

ll 05 Budapest, Bánya u. 32. 

1101 Budapest, Üllői út 118. 

1103 Budapest, Kápolna tér 4. 

1103 Budapest, Kada u. 27-29. 

1106 Budapest, Keresztúri út 7-9. 

Hrsz. 
38900/10 

42 309 

41191110 

41411 

38315/43 

41451 

41671/l 

39210/10 



Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német 
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola 

2. Az alapítás éve: 
nem megállapítható 

3. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 
nm cs 

4. Létrehozásáról rendelkező határozat: 

1108 Budapest Újhegy sétány 1-3. 

1101 Budapest, Kőbányai út 38. 

Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 197/1993. (II. 9.) határozata, 

42309/90 

38924/7 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2753/2010. (XII. 16.) 
határozata. 

5. A költségvetési szerv alapítójának neve, székhelye: 
X. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága 
1102 Budapest, Pataki István tér 29. 

6. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 
Irányítási jogkörét a Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

6.1. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

7. A költségvetési szerv működési köre: 
Budapest Főváros X. kerület közigazgatási területe. 

8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
a) önálló jogi személy, 
b) önállóan működő költségvetési szerv, 
c) meghatározott pénzügyi-gazdálkodási feladatait Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. 

9. A költségvetési szer-V jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény ~(a továbbiakban: Kt.) alapján alapfokú 
művészetoktatás. 

Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése: 

Alapfokú művészetoktatás- 852030 

l O. Alaptevékenysége: 
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása- 852000 
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Alapfokú oktatás 
Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 
Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágban 

Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés 

Építmény-üzemeltetés 
Általános épülettakarítás 
Zöldterület -kezelés 

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 

A zeneművészeti és képzőművészeti ágban alapfokú művészeti oktatás ellátása. 

852 0 
852031 
852032 

81 
811000 
812100 
813000 

682 0 
682002 

A 12 évfolyam keretei között az oktatás előképző, alapfokú és továbbképző évfolyamokon 
történik: 

A zeneművészeti ág területein folytatott képzés során: 
a) a zeneművészeti ágon, a klasszikus zene területén működik a 
b) fafúvós tanszak, tantárgyai: furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, fagott; 
c) rézfúvós tanszak, tantárgyai: trombita, harsona-tenorkürt-baritonkürt, kürt, tuba; 
d) az akkordikus tanszak, tantárgyai: harmonika, hárfa, gitár, ütő; 
e) a billentyűs tanszak, tantárgyai: zongora, csembaló; 
f) a vonós tanszak, tantárgyai: hegedű, brácsa, gordonka, nagybőgő; 
g) a vokális tanszak, tantárgya: magánének; 
h) a zeneismeret tanszak, tantárgyai: szolfézs (kötelező), szolfézs, zeneismeret, zenetörténet

zeneirodalom, zeneelmélet 
i) a kamarazene tanszak, tantárgyai: kamarazene, zenekar, kórus (egyéb együttesek). 
j) A népzene területén működik a vonós és tekerő tanszak tantárgyai: népi hegedű, népi brácsa, 

népi bőgő/cselló; 
k) a fúvós tanszak, tantárgyai: népi furulyák, duda, népi klarinét/tárogató; 
l) a pengetős tanszak, tantárgyai: citera, tamburák, koboz; 
m) az akkordikus tanszak, tantárgya: népi harmonika; 
n) a kamarazene tanszak, tantárgyai: népi kamarazene, népi zenekar; 
o) a zeneismeret tanszak, ·tantárgyai: népzenei ismeretek, néprajz, ( szolféz;;'. 

A képző- és iparművészeti ág területein folytatott képzés során: 

a) a képzőművészeti főtárgyak keretében a vizuális alapozó gyakorlatok ta;~: ... 
b) a grafika és festészet alapjainak tanítása, 
c) a grafika és festészet tanszak fő tárgyai keretében a grafika és fes~·~: . 

végzése, 
d) a szobrászat és kerámia tanszak főtárgyai keretében a 

műhelygyakorlat végzése, 
e) a kötelező tantárgy keretében folyó képzés során vizuális alkotó 
f) a választható tárgy keretében a művészettörténet oktatása, 
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g) az alapfokú évfolyamok elvégzésével a tanulók felkészítése továbbképző tanfolyamokra, 
illetve művészeti szakközépiskolába jelentkezésre, 

h) felkészíti a tanulókat a művészeti alapvizsga letételére, amellyel a tanulók alkalmassá válnak 
arra, hogy a továbbképző osztályban folytassák tanulmányaikat. 

ll. Az intézmény típusa: 
alapfokú művészetoktatási intézmény 

11.1. Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
mncs 

11.2. Tagintézménye: 
nm cs 

11.3. Maximális gyermek létszám: 

1000 fő (a telephelyeken oktatottakkal együtt) 

11.4. Tagozat: 
nm cs 

11.5. Évfolyamok száma: 

12 évfolyam 

12. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 

Ingatlanok: 
Megnevezése 
Kroó György Zene- és Képzőművészeti Iskola 
Kőbányai Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

Címe 
ll 02 Budapest, Szent László tér 34. 

Hrsz. 
39127 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendeletének 
megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az intézmény az éves leltár szerint nyilvántartott tárgyi 
eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök. és készletek. Az intézmény a 
rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatai ellátásához szabadon használhafja. · 

13. Vezetőjének megbízasi rendje:· 

Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 

a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény szerint, 

b) munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény szerint, 
c) megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény szerint. 

4 



Záradék 

l. A Kroó György Zene- és Képzőművészeti Iskola Kőbányai Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a ... /2011. (VIII. 25.) határozatával 2011. 
szeptember l-jei hatállyal adta ki. 

2. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 2011. augusztus 25. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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---------------

l. melléklet a1~3/20 ll. (VIII. 25.) képviselő-test,:; 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 21 
határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkon 
Háza Óvoda (ll 08 Budapest, Újhegyi sétány 5-7.) alapító okiratát a helyi ö nk< 
szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. 
törvény 88. § (l) bekezdés b) pontja, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXX.' 
§(5) bekezdése és 102. §(2) bekezdés a) pontja alapján az alábbiak szerint módosítja: 

J. Az alapító okirat bevezető része helyébe az alábbiszöveg lép: 

határozathoz 

193. (II. 9.) 
.>H Aprók 

tm yzatokró l 
,XXVIII. 

_urvény 37. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Ki. prók 
Háza Óvoda (ll 08 Budapest, Újhegyi sétány 5-7.) alapító okiratát a helyi önkomrctnyzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 9. §(4) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. VIII. 
törvény 88. §(l) bekezdés b) pontja, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXX lY 37. 
§(5) bekezdése és 102. §(2) bekezdés a) pontja alapján a módosításokkal egységes ;,,_ c,,<.:n az 
alábbiak szerint adja ki: 

2. Az alapító okirat l) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

l. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Aprók Háza Óvoda 
OM azonosítója: 034428 

Székhelye: 
Címe 
1108 Budapest, Újhegyi sétány 5-7. 

Telephelye: 

Megnevezése Címe 

Hrsz. 
42309/73 

Kőbányai Széchenyi István 
Magyar-Német Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola 

ll 08 Budapest, Újhegyi sétány l-3. 

3. Az alapító okirat 3) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

3. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 
Napközi Otthonos Óvoda, 1108 Budapest, Újhegyi sétány 5-7. 

4. Az alapító okirat 4) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

4. Létrehozásáról rendelkező határozat: 
X. kerületi Tanács V égrehajtó Bizottsága létesítette 1978-ban, 
Budapest Kőbányai Önkormányzat 213/1993. (IL 9.) határozata 

Hrsz. 
42309/90 



5. Az alapító okirat 5) pontja helyéhe az alábbiszöveg lép: 

5. A költségvetési szerv alapítójának neve, székhelye: 
X. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága 
ll 02 Budapest, Pataki István tér 29. 

6. Az alapító okirat 6) pontja helyéhe az alábbiszöveg lép: 

6. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Irányítási jogkörét a Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

6.1. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 

7. Az alapító okirat 7) pontja helyéhe az alábbiszöveg lép: 

7. A költségvetési szerv működési köre: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet, amit az alapító okirat melléklete tartalmaz. 

8. Az alapító okirat 8) pontja helyéhe az alábbiszöveg lép: 

8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
a) önálló jogi személy, 
b) önállóan működő költségvetési szerv, 
c) meghatározott pénzügyi-gazdálkodási feladatait Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja eL 

9. Az alapító okirat 9) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) alapján óvodai nevelés, 
ellátás. 

Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése: 
Iskolai előkészítő oktatás- 851 O l O 

l O. Az alapító okirat l O) pontja helyéhe az alábbiszöveg lép: 

10. Alaptevékenysége: 
(>vodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása- 851 OOO 

Iskolai előkészítő oktatás 
Óvodai nevelés, ellátás 
Sajátos nevelési igényü gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

8510 
851011 
851012 
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Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés 
Építményüzemeltetés 
Általános épülettakarítás 
Zöldterület-kezelés 

Egyéb vendéglátás 
Óvodai intézményi étkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 

81 
811000 
812100 
813000 

562 9 
562912 
562917 

682 0 
682002 

a) nevelési feladatok ellátása a gyermekek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig, 
b) legalább napi 4 óra biztosítása az ötödik életévét betöltött gyermekek számára a nevelési év 

kezdő napjától, 
c) a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások 

biztosítása, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben 
meghatározottak szerint a gyermekek napközbeni ellátása, 

d) a nevelési program végrehajtása során együttműködés más nevelési-oktatási intézményekkel 
e) a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, illetve az Országos 

Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján integráltan nevelhető-oktatható 
autista, enyhén értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek e Hátása [Kt. 121. § (l) 
bekezdés 29. pont a) alpontja], 

f) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő 
integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása a szakértői bizottság 
véleménye alapján [Kt. 121. §(l) bekezdés 29. pont b) alpontja]. 

ll. Az alapító okirat ll) pontja helyébe alábbiszöveg lép: 

ll. Az intézmény típusa: 
óvoda 

11.1. Nemzeti, etnikai kisebbségi és más feladatai: 
mncs 

11.2. Tagintézménye: 
mncs 

11.3. Maximális gyermeklétszám: 
Székhelyen: 200 fő 
telephelyen: l 07 tO 

11.4. Tagozat: 
nm cs 



11.5. Csoportok száma: 
székhelyen: 8 
telephelyen: 4 

12. Az alapító okirat 12) pontja helyéhe az alábbiszöveg lép: 

12. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 

Ingatlanok: 
Megnevezése 
Kőbányai Aprók Háza Óvoda 
Apraja Falva Bölcsődével közösen 
használt osztatlan ingatlan 
Kőbányai Széchenyi István 
Magyar-Német Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola 
Szivárvány Szociális 
Gondoskodást Nyújtó Kht.-val 
közösen használt ingadana 

Címe 
1108 Budapest, Újhegyi 
sétány 5-7. 

ll 08 Budapest, Újhegyi 
sétány 1-3. 

Hrsz. 
42309/73 

42309/90 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendeletnek 
megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az óvodában az éves leltár szerint nyilvántartott tárgyi 
eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek Az óvoda a 
rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatai ellátásához szabadon használhatja. 

13. Az alapító okirat 13) pontja helyéhe az alábbiszöveg lép: 

13. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

14. Az alapító okirat 14) pontja helyéhe az alábbiszöveg lép: 

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 
a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény szerint, 
b) munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény szerint, 
c) megbízás i jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény szerint. 

15. Az alapító okirat 15), 16) és 17) pontja törlésre kerül 

16. Az alapító okirat Záradékának J. afpontja helyéhe a következőszöveg lép: 

l. A Kőbányai Aprók Háza Óvoda (1108 Budapest, Újhegyi sétány 5-7.) módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a .. ./2011. (VIII. 25.) határozatával 2011. szeptemher J-jei hatállyal adta ki. 
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2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési kör; 
melléklet. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Záradék 

JZÓ 

l. A Kőbányai Aprók Háza Óvoda (1108 Budapest, Újhegyi sétány 5-7.) alapi' kiratának 
módosító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képvi~,;,.lH.cstülete a 
.. ./20 ll. (VIII. 25.) határozatával 20 ll. szeptember l-jei hatállyal adta ki. 

2. A módosító okirat az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 2011. augusztus 25. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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2. mellékiet a~?/2011. (VIII. 25.) képviselő-testületi határozathoz 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Aprók 
Háza Óvoda (1108 Budapest, Újhegyi sétány 5-7.) alapító okiratát a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 
törvény 88.§ (l) bekezdés b) pon(ja, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. 
§ (5) bekezdése és 102. § (2) bekezdés a) pontja alapján a módosításokkal egységes szerkezetben az 
alábbiak szerint adja ki: 

l. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Aprók Háza Óvoda 
OM azonosítója: 034428 

Székhelye: 
Címe 
ll 08 Budapest, Újhegyi sétány 5-7. 

Telephely e: 

Megnevezése Címe 

Hrsz. 
42309/73 

Kőbányai Széchenyi István 
Magyar-Német Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola 

ll 08 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. 

2. Az alapítás éve: 
1978 

3. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 
Napközi Otthonos Óvoda- 1108 Budapest, Újhegyi sétány 5-7. 

4. Létrehozásáról rendelkező határozat: 
X. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága létesítette 1978-ban, 
Budapest Kőbányai Önkormányzat 213/1993. (II. 9.) határozata 

5. A költségvetési szerv alapítójának neve, székhelye: 
X. ker. Tanács Végrehajtó Bizottsága 
ll 02 Budapest, Pataki István tér 29. 

6. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 

Hrsz. 
42309/90 

Budapest főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest Szent László tér 29. 
Irányítási jogkörét a Polgánnesteri Hivatala útján gyakorolja. 



6.1. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 

7. A költségvetési szerv működési köre: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet, amit az alapító okirat melléklete tartalmaz. 

8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
a) önálló jogi személy, 
b) önállóan működő költségvetési szerv, 
c) meghatározott pénzügyi-gazdálkodási feladatait Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. 

9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) alapján óvodai nevelés, 
ellátás. 

Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése: 
Iskolai előkészítő oktatás- 8 510 l O 

10. Alaptevékenysége: 
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása- 851 OOO 

Iskolai előkészítő oktatás 
Óvodai nevelés, ellátás 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés 
Építményüzemeltetés 
Általános épülettakarítás 
Zöldterület -kezelés 

Egyéb vendéglátás 
Óvodai intézményi étkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 

8510 
851011 
851012 

81 
811000 
812100 
813000 

562 9 
562912 
562917 

682 0 
682002 

a) newlési feladatok ellátása a gyermekek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig, 
b) Jegalább napi 4 óra biztosítása az ötödik életévét betöltött gyermekek számára a nevelési év 

kezdő napjától, 
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c) a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások 
biztosítása, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben 
meghatározottak szerint a gyermekek napközbeni ellátása, 

d) a nevelési program végrehajtása során együttműködés más nevelési-oktatási intézményekkel 
e) a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, illetve az Országos 

Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján integráltan nevelhető-oktatható 
autista, enyhén értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása [Kt. 121. § (l) 
bekezdés 29. pont a) alpontja], 

f) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő 
integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása a szakértői bizottság 
véleménye alapján [Kt. 121. §(l) bekezdés 29. pont b) alpontja]. 

ll. Az intézmény típusa: 
óvoda 

11.1. Nemzeti, etnikai kisebbségi és más feladatai: 
n mcs 

11.2. Tagintézménye: 
mncs 

11.3. Maximális gyermeklétszám: 
Székhelyen: 200 fő 
telephelyen: l 07 fő 

11.4. Tagozat: 
n mcs 

11.5. Csoportok száma: 
székhelyen: 8 
telephelyen: 4 

12. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 

Ingatlanok: 
Megnevezése 
Kőbányai Aprók Háza Óvoda 
Apraja Falva Bölcsődével közösen 
használt osztatlan ingatlan 
Kőbányai Széchenyi István 
Magyar-Német Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola 
Szivárvány Szociális 
Gondoskodást Nyújtó Kht.-val 
közösen használt ingatlana 

Címe 
ll 08 Budapest, Újhegyi 
sétány 5-7. 

ll 08 Budapest, Újhegyi 
sétány 1-3. 

Hrsz. 
42309/73 

42309/90 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendeletnek 
mcgfelelően. alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 
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A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az óvodában az éves leltár szerint nyilvántartott tárgyi 
eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek. Az óvoda a 
rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatai ellátásához szabadon használhatja. 

13. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 
a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény szerint, 
b) munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény szerint, 
c) megbízásijogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény szerint. 

Záradék: 

l. A Kőbányai Aprók Háza Óvoda (1108 Budapest, Újhegyi sétány 5-7.) módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a .. ./20 ll. (VIII. 25.) határozatával 20 ll. szeptember l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 2011. augusztus 25. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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Kőbányai Aprók Háza Óvoda (1108 Budapest, Újhegy sétány 5-7.) 

Bányató utca 
Gergely utca 95-től és 114-től végig 
Gőzmozdony utca 

Gyömrői út 96-tól és 99-től végig 
Lenfonó utca 

Mélytó utca 

Oltó utca 

Pára utca 

Sütőde utca 

Szövőszék utca 

Tavas utca 
Újhegyi sétány 

Újhegyi út 1-23-ig és 2-18-ig 

Melléklet 



3. melléklet a~i/2011. (VIII. 25.) képviselő-testületi határozathoz 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 20211993. (IL 9.) 
határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Bóbita 
Óvoda (ll 02 Budapest, Halom utca 7/b) alapító okiratátahelyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 9.§ (4) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §(l) 
bekezdés b) pontja, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdése 
és 102. §(2) bekezdés a) pontja alapján az alábbiak szerint módosítja: 

J. Az alapító okirat bevezető része helyébe az alábbi szöveg lép: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Bóbita 
Óvoda (ll 02 Budapest, Halom utca 7/b) alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §(l) 
bekezdés b) pontja, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §(5) bekezdése 
és 102. §(2) bekezdés a) pontja alapján a módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak szerint 
adja ki: 

2. Az alapító okirat l) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

l. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Bóbita Óvoda 
OM azonosítója: 034417 

Székhelye: 
Címe 
ll 02 Budapest, Halom utca 7/b 

Hrsz. 
390 69 

3. Az alapító okirat 3) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

3. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye: 
Napközi Otthonos Óvoda- 1108 Budapest, Halom u. 7/b 

4. Az alapító okirat 4) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

4. Létrehozásáról rendelkező határozat: 
X. kerületi Tanács V égrehajtó Bizottsága létesítette 1974-ben, 
Budapest Köbányai Önkormányzat 202/1993. (IL 9.) határozata. 

5. Az alapító okirat 5) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

5. A költségvetési szerv alapítójának neve, székhelye: 
X. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága 
Il 02 Budapest, Pataki István tér 29. 

6. A~ alapító okirat 6) pontja helyébe az alábbi szijveg lép: 



6. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Irányítási jogkörét a Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

6.1. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

7. Az alapító okirat 7) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

7. A költségvetési szerv működési köre: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet, amit az alapító okirat melléklete tartalmaz. 

8. Az alapító okirat 8) pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
a) önálló jogi személy, 
b) önállóan működő költségvetési szerv, 
c) meghatározott pénzügyi-gazdálkodási feladatait Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat Polgátmesteri Hivatala lá~a el. 

9. Az alapító okü·at 9) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) alapján óvodai nevelés, 
ellátás. 

Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése: 
Iskolai előkészítő oktatás - 851 O l O 

l O. Az alapító okirat l O) pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

l O. Alaptevékenysége: 
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása- 851 OOO 

Iskolai előkészítő oktatás 
Óvodai nevelés, ellátás 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés 
Építményüzemeltetés 
Általános épülettakarítás 
Zöld terület -kezelés 

Egyéb vendéglátás 
Óvodai intézményi étkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

8510 
851 o ll 
851012 
81 
811000 
812100 
813000 
5 629 
562912 
562917 

682 0 
682002 
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A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 

a) nevelési feladatok ellátása a gyermekek 3 éves korától a tankötelezettség kez 
b) legalább napi 4 óra biztosítása az ötödik életévét betöltött gyermekek számár; 

kezdő napjától, 
c) a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló 

biztosítása, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szók 
meghatározottak szerint a gyermekek napközbeni ellátása, 

d) a nevelési program végrehajtása során együttműködés más nevelési-oktatási 1 

e) a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, illetv._ 
Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján integráltan neve 
autista, integráltan nevelhető Down szindrómával élő, sajátos nevelési igéJ: 
ellátása [Kt. 121. §(l) bekezdés 29. pont a) alpontja], 

f) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellene'' 
integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása a szah~I 
véleménye alapján [Kt. 121. § (1) bekezdés 29. pont b) alpontja]. 

ll. Az alapító okirat ll) pontja helyébe alábbiszöveg lép: 

ll. Az intézmény típusa: 
óvoda 

11.1. Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
n mcs 

11.2. Tagintézménye: 
mncs 

11.3. Maximális gyermek létszám: 
157 fő 

11.4. Tagozat: 
n mcs 

11.5. Csoportok száma: 
6 
12. Az alapító okirat 12) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

12. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 

Ingatlanok: 
1\'legnevezése 
Kőbányai Bóbita Óvoda 

Címe 
ll 02 Budapest, Halom utca 7/b 

Hrsz. 
39069 

':velési év 

.kozások 
· ényben 

~~kel 

. ~,j:agos 
·'ható 
.: .. ,;ck 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. Kv'l'ct Köbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormány j renddetnek 
megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 
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A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az óvodában az éves leltár szerint nyilvántartott tárgyi 
eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek Az óvoda a 
rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatai ellátásához szabadon használhatja. 

13. Az alapító okirat 13) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

13. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetőjét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
legfeljebb öt év határozott időre bízza meg, nyilvános pályázati eljárás úlján. 

14. Az alapító okirat 14) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 
a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény szerint, 
b) munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény szerint, 
c) megbízásijogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény szerint. 

15. Az alapító okirat 15), 16) és 17) pontja törlésre kerül. 

16. Az alapító okirat Záradékának l. a/pontja helyébe a következőszöveg lép: 

l. A Kőbányai Bóbita Óvoda (J 102 Budapest, Halom u. 7/b) módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselö-testülete a 
.. ./2011. (VIII. 25.) határozatával201 l. szeptember l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Záradék 

l. A Kőbányai Bóbita Óvoda (ll 02 Budapest, Halom u. 7 /b) alapító okiratának módosító okiratát 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a ... /2011. (VIII. 25.) 
határozatával 20 ll. szeptember l-jei hatállyal adta ki. 

2. A módosító okirat az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 2011. augusztus 25. 

Dr. Szabó Krísztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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4. melléklet at~1/20 ll. (VIII. 25.) képviselő-testületi határozathoz 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Bóbita 
Óvoda (ll 02 Budapest, Halom utca 7/b) alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 9. §(4) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§ (l) 
bekezdés b) pontja, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§ (5) bekezdése 
és l 02. § (2) bekezdés a) pontja alapján a módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak szerint 
adja ki: 

l. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Bóbita Óvoda 
OM azonosítója: 034417 

Székhelye: 
Címe 
ll 02 Budapest, Halom utca 7/b 

2. Az alapítás éve: 
1974 

Hrsz. 
39069 

3. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 
Napközi Otthonos Óvoda-ll 08 Budapest, Halom u. 7/b 

4. Létrehozásáról rendelkező határozat: 
X. kerületi Tanács V égrehajtó Bizottsága létesítette 197 4-ben, 
Budapest Kőbányai Önkormányzat 202/l 993. (IL 9.) határozata. 

5. A költségvetési szerv alapítójának neve, székhelye: 
X. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága 
ll 02 Budapest, Pataki István tér 29. 

6. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Irányítási jogkörét a Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

6.1. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 

7. A költségvetési szerv működési köre: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet, amit az alapító okirat mellék!cte tartalmaz. 



8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
a) önálló jogi személy, 
b) önállóan működő költségvetési szerv, 
c) meghatározott pénzügyi-gazdálkodási feladatait Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja eL 

9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) alapján óvodai nevelés, 
ellátás. 

Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése: 
Iskolai előkészítő oktatás - 851 O l O 

10. Alaptevékenysége: 
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása- 851 OOO 

Iskolai előkészítő oktatás 
Óvodai nevelés, ellátás 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés 
Építményüzemeltetés 
Általános épülettakarítás 
Zöldterület-kezelés 

Egyéb vendéglátás 
Óvodai intézményi étkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 

8510 
851011 
851012 

81 
811000 
812100 
813000 

562 9 
562912 
562917 

6 820 
682002 

a) nevelési feladatok ellátása a gyermekek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig, 
b) legalább napi 4 óra biztosítása az ötödik életévét betöltött gyermekek számára a nevelési év 

kezdő napjától, 
c) a gyem1ekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások 

biztosítása, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben 
meghatározottak szerint a gyermekek napközbeni ellátása, 

d) a nevelési program végrehajtása során együttműködés más nevelési-oktatási 
intézményekkel, 

e) a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, illetve az Országos 
Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján integráltan nevelhető-oktatható 
autista, integráltan nevelhető 00\vn szindrómával élő, sajátos nevelési igényű gyermekek 
ellátása fKt. !21. §(l) bekezdés 29. pont a) al pontja]. 
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t) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő 
integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása a szakértői bizottság 
véleménye alapján [Kt. 121. §(l) bekezdés 29. pont b) alpontja]. 

ll. Az intézmény típusa: 
óvoda 

11.1. Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
mncs 

11.2. Tagintézménye: 
nm cs 

11.3. Maximális gyermek létszám: 
157 fő 

11.4. Tagozat: 
mncs 

11.5. Csoportok száma: 
6 

12. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 

Ingatlanok: 
Megnevezése 
Kőbányai Bóbita Óvoda 

Címe 
ll 02 Budapest, Halom utca 7 lb 

Hrsz. 
39069 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendeletnek 
megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az óvodában az éves leltár szerint nyilvántartott tárgyi 
eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek. Az óvoda a 
rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatai ellátásához szabadon használhatja. 

13. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetőjét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkom1ányzat Képviselő-testülete 
legfeljebb öt év határozott időre bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. 

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 
a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény szerint, 
b) munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény szerint, 
c) megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény szerint. 



Záradék: 

l. A Kőbányai Bóbita Óvoda (ll02 Budapest, Halom u. 7/b) módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
.. ./2011. (VIII. 25.) határozatával201 l. szeptember l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 2011. augusztus 25. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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5. melléklet a1~~20 ll. (VIII. 25.) képviselő-testületi határozathoz 

ALAPÍTÓ OKIRATOT lVIÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 215/1993. (IL 9.) 
határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Csodafa 
Óvoda (ll 08 Budapest, Újhegyi sétány 17-19.) alapító ok iratát a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 9.§ (4) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 
88. § (l) bekezdés b) pontja, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) 
bekezdése és 102. §(2) bekezdés a) pontja alapján az alábbiak szerint módosítja: 

l. Az alapító okirat bevezet/i része helyébe az alábbiszöveg lép: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Csodafa 
Óvoda (1108 Budapest, Újhegyi sétány 17-19.) alapító okiratátahelyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 9. §(4) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 
88. § (l) bekezdés b) pontja, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) 
bekezdése és 102. § (2) bekezdés a) pontja alapján a módosításokkal egységes szerkezetben az 
alábbiak szerint adja ki: 

2. Az alapító okirat l) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

l. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Csodafa Óvoda 
OM azonosítója: 034429 

Székhelye: 
Címe 
1108 Budapest, Újhegyi sétány 17-19. 

Hrsz. 
42309/19 

3. Az alapító okirat 3) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

3. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 
Napközi Otthonos Óvoda- 1108 Budapest, Újhegyi sétány 17-19. 

4. Az alapító okirat 4) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

4. Létrehozásáról rendelkező határozat: 
X. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága létesítette 1977-ben, 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 215/1993. (II. 9.) határozata. 

5. Az alapító okirat 5) pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

5. A költségvetési szerv alapítójának neve, székhelye: 
X. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága 
l l 02 Budapest, Pataki István tér 29. 



Kőbányai Bóbita Óvoda (1102 Budapest, Halom u. 7/b.) 

Állomás utca 
Bánya utca l-9-ig 
Endre utca 
Füzér utca 
Halom utca 1-15-ig és 2-30-ig 
Hölgy utca 
Kolozsvári utca l-23-ig 
Korponai utca 

Kőrösi Csoma Sándor út 7-től és 2-től végig 
Kőrösi Csoma sétány 2-től és 7-től végig 
Liget utca 1-25-ig, 2-28-ig 
Szent László tér 1-6-ig, 17-től végig 
Vásárló utca 

Melléklet 



6. Az alapító okirat 6) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

6. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Irányításijogkörét a Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

6.1. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 

7. Az alapító okirat 7) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

7. A költségvetési szerv működési köre: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet, amit az alapító okirat melléklete tartalmaz. 

8. Az alapító okirat 8) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
a) önálló jogi személy, 
b) önállóan működő költségvetési szerv, 
c) meghatározott pénzügyi-gazdálkodási feladatait Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. 

9. Az alapító okirat 9) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) alapján óvodai nevelés, 
ellátás. 

Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése: 
Iskolai előkészítő oktatás - 851 O l O 

l O. Az alapító okirat l O) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

l O. Alaptevékenysége: 
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása - 851 OOO 

Iskolai előkészítő oktatás 
Óvodai nevelés, ellátás 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

Építményüzemeltctés, zöldterület-kezelés 
Építményüzemeltetés 
Általános épülettakarítás 
Zöldterület -kezelés 

Egyéb vendéglátás 
Óvodai intézményi étkeztetés 

8510 
851011 
851012 

81 
811000 
812100 
813000 

562 9 
562912 
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Munkahelyi étkeztetés 

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 

562917 

682 0 
682002 

a) nevelési feladatok ellátása a gyermekek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig, 
b) legalább napi 4 óra biztosítása az ötödik életévét betöltött gyermekek számára a nevelési év 

kezdő napjától, 
c) a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óv od ai életet magába foglaló foglalkozások 

biztosítása, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben 
meghatározottak szerint a gyermekek napközbeni ellátása, 

d) a nevelési program végrehajtása során együttműködés más nevelési-oktatási 
intézményekkel, 

e) a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, illetve az Országos 
Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján integráltan nevelhető-oktatható 
gyengén látó és autista sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása [Kt. 121. §(l) bekezdés 
29. pont a) alpontia], 

f) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő 
integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása a szakértői bizottság 
véleménye alapján [Kt. 121. §(l) bekezdés 29. pont b) alpontja]. 

ll. Az alapító okirat ll) pontja helyébe alábbi szöveg lép: 

ll. Az intézmény típusa: 
óvoda 

11.1. Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
nm cs 

11.2. Tagintézménye: 
mncs 

11.3. Maximális gyermek létszám: 
218 fő 

11.4. Tagozat: 
mncs 

11.5. Csoportok száma: 
8 

12. Az alapító okirat 12) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

12. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 



Ingatlanok: 
Megnevezése 
Kőbányai Csodafa Óvoda 
Egyesített Bölcsődével 
közösen használt osztatlan 
ingatlan 

Címe 
1108 Budapest, Új hegyi sétány 17-19. 

Hrsz. 
42309/19 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendeletnek 
megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az óvodában az éves leltár szerint nyilvántartott tárgyi 
eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek. Az óvoda a 
rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatai ellátásához szabadon használhatja. 

13. Az alapító okirat 13) pontja helyéhe az alábbiszöveg lép: 

13. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás ú~án. 

14. Az alapító okirat 14) pontja helyéhe az alábbiszöveg lép: 

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 
a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény szerint, 
b) munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény szerint, 
c) megbízásijogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény szerint. 

15. Az alapító okirat 15), 16) és 17) pontja törlésre kerüL 

16. Az alapító okirat Záradékának l. afpontja helyébe a következőszöveg lép: 

l. A Kőbányai Csodafa Óvoda (1108 Budapest, Újhegyi sétány 17-19.) módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a .. ./2011. (VIII. 25.) határozatával201 l. szeptember l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

3. Jelen okirat nem sclejtezhctő, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Záradék 

l. A Kőbányai Csodafa Óvoda (1108 Budapest, Újhegyi sétány 17-19.) alapító okiratának módosító 
okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a .. ./2011. (VIII. 
25.) határozatával 20 ll. szeptember l-jei hatállyal adta ki. 
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2. A módosító okirat az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 201 L augusztus 25. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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6. mclléklet a1~:fi20 ll. (VIII. 25.) képviselő-testületi határozathoz 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGE SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Csodafa 
Óvoda (1108 Budapest, Újhegyi sétány 17-19.) alapítóokiratátahelyi önkonnányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 9.§ (4) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVm \re, ény 
88. § (l) bekezdés b) pontja, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény J/. § (5) 
bekezdése és l 02. § (2) bekezdés a) pontja alapján a módosításokkal egységes szerkezetben az 
alábbiak szerint adja ki: 

l.A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Csodafa Óvoda 
OM azonosítója: 034429 

Székhelye: 
Címe 
1108 Budapest, Újhegyi sétány 17-19. 

2. Az alapítás éve: 
1977 

3. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 

Hrsz. 
42309119 

Napközi Otthonos Óvoda- ll 08 Budapest, Újhegyi sétány 17-19. 

4. Létrehozásáról rendelkező határozat: 
X. kerületi Tanács V égrehajtó Bizottsága létesítette 1977 -ben, 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 215/1993. (JI. 9.) határozata. 

5. A költségvetési szerv alapítójának neve, székhelye: 
X. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága 
ll 02 Budapest, Pataki István tér 29. 

6. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Irányítási jogkörét a Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

6.1. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkonnányzat 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 

7. A költségvetési szerv működési köre: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
müködési körzet amil az alapító okirat melléklete tartalmaz. 



8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
a) önálló jogi személy, 
b) önállóan működő költségvetési szerv, 
c) meghatározott pénzügyi-gazdálkodási feladatait Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. 

9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) alapján óvodai nevelés, 
ellátás. 

Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése: 
Iskolai előkészítő oktatás - 851 O l O 

10. Alaptevékenysége: 
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása- 851000 

Iskolai előkészítő oktatás 
Óvodai nevelés, ellátás 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés 
Építményüzemeltetés 
Általános épülettakarítás 
Zöldterület-kezelés 

Egyéb vendéglátás 
Óvodai intézményi étkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 

8510 
851011 
851012 

81 
811000 
812100 
813000 

5 629 
562912 
562917 

6 820 
682002 

a) nevelési feladatok ellátása a gyermekek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig, 
b) legalább napi 4 óra biztosítása az ötödik életévét betöltött gyermekek számára a nevelési év 

kezdő napjától, 
c) a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások 

biztosítása, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben 
meghatározottak szerint a gyermekek napközbeni ellátása, 

d) a nevelési program végrehajtása során együttműködés más nevelési-oktatási 
intézményekkel, 

e) a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, illetve az Országos 
Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján integráltan nevelhető-oktatható 
gyengén látó és autista sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása [Kt. 121. § (l) bekezdés 
29. pont a) alpontja], 
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f) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő 
integráltan nevelhető sajátos nevelési igényü gyermekek ellátása a szakértői bizottság 
véleménye alapján [Kt. 121. §(l) bekezdés 29. pont b) alpontja]. 

ll. Az intézmény típusa: 
óvoda 

11.1. Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
n mcs 

11.2. Tagintézménye: 
nm cs 

11.3. Maximális gyermek létszám: 
218 fő 

11.4. Tagozat: 
n mcs 

11.5. Csoportok száma: 
8 

12. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 

Ingatlanok: 
Megnevezése 
Kőbányai Csodafa Óvoda 
Egyesített Bölcsődével 
közösen használt osztatlan 
ingatlan 

Címe 
1108 Budapest, Újhegyi sétány 17-19. 

Hrsz. 
42309/19 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendeletnek 
megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az óvodában az éves leltár szerint nyilvántartott tárgyi 
eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek. Az óvoda a 
rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatai ellátásához szabadon használhatja. 

13. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 
a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény szerint, 
b) mtmkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény szerint, 
c) megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény sze ri nt. 



Záradék: 

L A Kőbányai Csodafa Óvoda (1108 Budapest, Újhegyi sétány 17-19.) módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a ... /201 L (VIII. 25.) határozatával201 L szeptember l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 201 L augusztus 25. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 

4 



Kőbányai Csodafa Óvoda (1108 Budapest, Újhegy sétány 17-19.) 

Agyagfejtő utca 
Andezit utca 
Bazalt utca 
Dolomit utca 1-19-ig, 2-20-ig 
Dombtető utca 
Hang utca 

Ham1at utca 113-tól 129-ig és 168-200-ig, 231 
Korall utca páratlan oldal 
Kövágó utca 

Mádi utca 172-től és 173-tól végig 
Szőlővirág utca 
T ó virág utca 
Újhegyi út 20-38-ig 
Zsombék utca 34-től végig 



7. melléklet ai~/2011. (VIII. 25.) képviselő-testületi határozathoz 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 21111993. (II. 9.) 
határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Csodapók 
Óvoda (1104 Budapest, Mádi u. 127.) alapítóokiratátahelyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (l) 
bekezdés b) pontja, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdése 
és 102. § (2) bekezdés a) pontja alapján az alábbiak szerint módosítja: 

l. Az alapító okirat bevezető része he(vébe az alábbiszöveg lép: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Csodapók 
Óvoda (ll 04 Budapest, Mádi u. 127.) alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 9. §(4) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §(l) 
bekezdés b) pontja, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdése 
és 102. §(2) bekezdés a) pontja alapján a módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak szerint 
adja ki: 

2. Az alapító okirat l) po11tja helyébe az alábbiszöveg lép: 

l. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Csodapók Óvoda 
OM azonosítója: 034423 

Székhelye: 
Címe 
1104 Budapest, Mádi u. 127. 

Hrsz. 
41160/6 

3. Az alapító okirat 3) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

3. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 
Napközi Otthonos Óvoda- 1104 Budapest, Mádi u. 127. 

4. Az alapító okirat 4) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

4. Létrehozásáról rendelkező határozat: 
X. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága létesítette 1974-ben, 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 211/1993. (II. 9.) határozata. 

5. Az alapító okirat 5) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

5. A költségvetési szerv alapítójának neve, székhelye: 
X. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága 
1102 Budapest, Pataki István tér 29. 



6. Az alapító okirat 6) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

6. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 
Irányítási jogkörét a Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

6.1. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 

7. Az alapító okirat 7) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

7. A költségvetési szerv működési köre: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet, amit az alapító okirat melléklete tartalmaz. 

8. Az alapító okirat 8) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
a) önálló jogi személy, 
b) önállóan működő költségvetési szerv, 
c) meghatározott pénzügyi-gazdálkodási feladatait Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. 

9. Az alapító okirat 9) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) alapján óvodai nevelés, 
ellátás. 

Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése: 
Iskolai előkészítő oktatás- 851 O l O 

l O. Az alapító okirat l O) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

10. Alaptevékenysége: 
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása- 851 OOO 

Iskolai előkészítő oktatás 
Óvodai nevelés, ellátás 
Sajátos nevelési igényű gyennekek óvodai nevelése, ellátása 

Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés 
Építményüzemeltetés 
Általános épülettakarítás 
Zöldterület -kezelés 

Egyéb vendéglátás 
Óvodai intézményi étkeztetés 

8510 
851011 
851012 

81 
811000 
812100 
813000 

562 9 
. 562912 
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Munkahelyi étkeztetés 

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat 

Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 

562917 

682 0 
682002 

a) nevelési feladatok ellátása a gyermekek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig, 
b) legalább napi 4 óra biztosítása az ötödik életévét betöltött gyermekek számára a nevelési év 

kezdő napjától, 
c) a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások 

biztosítása, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben 
meghatározottak szerint a gyermekek napközbeni ellátása, 

d) a nevelési program végrehajtása során együttműködés más nevelési-oktatási 
intézményekkel, 

e) a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, illetve az Országos 
Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján integráltan nevelhető-oktatható 
autista, és a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása [Kt 121. § (l) 
bekezdés 29. pont a) alpontja], 

f) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő 
integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása a szakértői bizottság 
véleménye alapján [Kt. 121. §(l) bekezdés 29. pont b) alpontjal 

ll. Az alapító okirat ll) pontja helyébe alábbiszöveg lép: 

ll. Az intézmény típusa: 
óvoda 

11.1. Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
mncs 

11.2. Tagintézménye: 
n mcs 

11.3. Maximális gyermek létszám: 
108 fő 

11.4. Tagozat: 
n mcs 

11.5. Csoportok száma: 
4 

12. Az alapító okirat 12) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 
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12. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 

Ingatlanok: 
Megnevezése 

Kőbányai Csodapók Óvoda 
Napsugár Bölcsödével 
közösen használt épület 

Címe· Hrsz. 

1104 Budapest, Mádi u. 127. 41160/6 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendeletnek 
megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az óvodában az éves leltár szerint nyilvántartott tárgyi 
eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek. Az óvoda a 
rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatai ellátásához szabadon használhatja. 

13. Az alapító okirat 13) pontja helyéhe az alábbiszöveg lép: 

13. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

14. Az alapító okirat 14) pontja helyéhe az alábbiszöveg lép: 

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 
a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény szerint, 
b) munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény szerint, 
c) megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény szerint. 

15. Az alapító okirat 15), 16) és 17) pontja törlésre kerüL 

16. Az alapító okirat Záradékának I. a/pontja helyéhe a következőszöveg lép: 

l. A Kőbányai Csodapók Óvoda (1104 Budapest, Mádi u. 127.) módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a .. ./20 ll. (VIII. 25.) határozatával 20 ll. szeptember l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

3. Jelen okirat nem selejtezhetö, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Záradék 

1. A Kőbányai Csodapók Óvoda (1104 Budapest, Mádi u. 127.) alapító okiratának módosító 
okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselö-testülete a .. ./2011. (VIII. 
25.) határozatával 2011. szeptemher 1-jei hatállyal adta ki. 
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2. A módosító okirat az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 201 l. augusztus 25. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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8. melléklet af~/2011. (VIII. 25.) képviselő-testületi határozathoz 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Csodapók 
Óvoda (ll 04 Budapest, Mádi u. 127.) alapító okiratátahelyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 9.§ (4) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§ (l) 
bekezdés b) pontja, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3 7. § (5) bekezdése 
és l 02. § (2) bekezdés a) pontja alapján a módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak szcrint 
adja ki: 

l. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Csodapók Óvoda 
OM azonosítója: 034423 

Székhelye: 
Címe 
1104 Budapest, Mádi u. 127. 

2. Az alapítás éve: 
1974 

Hrsz. 
41160/6 

3. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 
Napközi Otthonos Óvoda- 1104 Budapest, Mádi u. 127. 

4. Létrehozásáról rendelkező határozat: 
X. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága létesítette 1974-ben, 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 211/1993. (IL 9.) határozata. 

5. A költségvetési szerv alapítójának neve, székhelye: 
X. kerületi Tanács V égrehajtó Bizottsága 
ll 02 Budapest, Pataki István tér 29. 

6. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
ll 02 Budapest, Sze nt László tér 29. 
Irányítási jogkörét a Polgármesteri Hi vatala útján gyakorolja. 

6.1. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
ll 02 Budapest. Szent László tér 29. 

7. A költségvetési szerv működési köre: 
Budapest Fő\·áros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet amit az alapító okirat melléklete tartalmaz. 



8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
a) önálló jogi személy, 
b) önállóan működő költségvetési szerv, 
c) meghatározott pénzügyi-gazdálkodási feladatait Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat Polgármesteri Hivatala lá~a el. 

9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) alapján óvodai nevelés, 
ellátás. 

Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése: 
Iskolai előkészítő oktatás- 851 O l O 

l O. Alaptevékenysége: 
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása- 851 OOO 

Iskolai előkészítő oktatás 
Óvodai nevelés, ellátás 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés 
Építményüzemeltetés 
Általános épülettakarítás 
Zöldterület-kezelés 

Egyéb vendéglátás 
Óvodai intézményi étkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 

8510 
851011 
851012 

81 
811000 
812100 
813000 

562 9 
562912 
562917 

6 820 
682002 

a) nevelési feladatok ellátása a gyermekek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig, 
b) legalább napi 4 óra biztosítása az ötödik életévét betöltött gyermekek számára a nevelési év 

kezdő napjától, 
c) a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások 

biztosítása, a gyem1ekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben 
meghatározottak szerint a gyermekek napközbeni ellátása, 

d) a nevelési program végrehajtása során együttműködés más nevelési-oktatási 
intézményekkeL 

e) a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, illetve az Országos 
Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján integráltan nevelhető-oktatható 
autista, és a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása [ Kt. 121. § (l) 

bekezdés 29. pont a) alpontja], 
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f) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességhel küzdő 
integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása a szakértői bizottság 
véleménye alapján [Kt 121. §(l) bekezdés 29. pont b) alpontja]. 

ll. Az intézmény típusa: 
óvoda 

11.1. Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
mncs 

11.2. Tagintézménye: 
nm cs 

11.3. Maximális gyermek létszám: 
108 fő 

11.4. Tagozat: 
mncs 

11.5. Csoportok száma: 
4 

12. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 

Ingatlanok: 
Megnevezése 

Kőbányai Csodapók Óvoda 
Napsugár Bölcsödével 
közösen használt épület 

Címe Hrsz. 

ll 04 Budapest, Mádi u. 12 7. 41160/6 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendeletnek 
megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az óvodában az éves leltár szerint nyilvántartott tárgyi 
eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek. Az óvoda a 
rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatai ellátásához szabadon használhatja. 

13. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 
a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény szerint, 
b) munkaviszony a Munka Törvénykönyváől szóló 1992. évi XXII. törvény szerint, 
c) megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény szerint. 
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Záradék: 

l. A Kőbányai Csodapók Óvoda (1104 Budapest, Mádi u. 127.) módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a .. ./20 ll. (VIII. 25.) határozatával 20 ll. szeptember l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 20 ll. augusztus 25. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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Kőbányai Csodapók Óvoda (1104 Budapest, Mádi u. 127.) 

Bodza utca 1-43-ig, 2-38-ig. 
Dóczy Józsefutca 
Farkasalma utca 

Harmat utca 84-166-ig, és 83-111-ig 
Kada utca 117-145-ig 
Lavotta utca l-15-ig, 2-38-íg 

Mádi utca 117- l 49-ig, 116-146-ig 
Noszlopy utca 64-től végig 
Sorház utca 
Sörgyár utca 53-77-ig 

Melléklet 



9. melléklet a~f/2011. (VIII. 25.) képviselőtestületi határozathoz 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 207/1993. (IL 9.) 
határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Csupa 
Csoda Óvoda (llül Budapest, Kőbányai út 38.) alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 9.§ (4) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 
88. § (l) bekezdés b) pontja, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) 
bekezdése és l 02. § (2) bekezdés a) pontja alapján az alábbiak szerint módosítja: 

J. Az alapító okirat bevezető része helyéhe az alábbi szöveg lép: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Csupa 
Csoda Óvoda (J Iül Budapest, Kőbányai út 38.) alapítóokiratátahelyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 9.§ (4) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 
88. § (l) bekezdés b) pontja, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) 
bekezdése és 102. § (2) bekezdés a) pontja alapján a módosításokkal egységes szerkezetben az 
alábbiak szerint adja ki: 

2. Az alapító okirat l) pontja helyéhe az alábbiszöveg lép: 

l. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Csupa Csoda Óvoda 
OM azonosítója: 034419 

Székhelye: 
Címe 
ll Ol Budapest, Kőbányai út 38. 

Hrsz. 
38924/9 

3. Az alapító okirat 3) pontja helyéhe az alábbiszöveg lép: 

3. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 
n mcs 

4. Az alapító okirat 4) pontja helyéhe az alábbiszöveg lép: 

4. Létrehozásáról rendelkező határozat: 
X. kerületi Tanács V égrehaj tó Bizottsága létesítette 1972-ben, 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 207/1993. (IL 9.) határozata. 

5. Az alapító okirat 5) pontja helyéhe az alábbiszöveg lép: 

5. A költségvetési szerv alapítójának neve, székhelye: 
X. kerületi Tanács V égrehajtó Bizottsága 
ll 02 Budapest, Pataki István tér 29. 

6. Az alapító okirat 6) pontja helyéhe az alábbiszöveg lép: 



6. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkonnányzat Képviselő-testülete 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 
Irányítási jogkörét a Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

6.1. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

7. Az alapító okirat 7) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

7. A költségvetési szerv működési köre: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete ált:,' jóváhagyott 
működési körzet, amit az alapító okirat melléklete tartalmaz. 

8. Az alapító okirat 8) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
a) önálló jogi személy, 
b) önállóan működő költségvetési szerv, 
c) meghatározott pénzügyi-gazdálkodási feladatait Budapest Főváros X. kerület §(,,bányai 

Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. 

9. Az alapító okirat 9) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) alapján óvodai nevelés, 
ellátás. 

Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése: 
Iskolai előkészítő oktatás~ 851 O l O 

l O. Az alapító okirat l O) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

10. Alaptevékenysége: 
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása~ 851 OOO 

Iskolai előkészítő oktatás 
Óvodai nevelés, ellátás 
Sajátos nevelési igényű gyem1ekek óvodai nevelése, ellátása 

Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés 
Építményüzemeltetés 
Általános épülettakarítás 
Zöldterület-kezelés 

Egyéb vendéglátás 
Óvodai intézményi étkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 

8510 
851 O ll 
851012 

81 
811000 
812100 
813000 

562 9 
562912 
562917 
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Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 

682 0 
682002 

a) nevelési feladatok ellátása a gyermekek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig, 
b) legalább napi 4 óra biztosítása az ötödik életévét betöltött gyermekek számára a nevelési év 

kezdő napjától, 
c) a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások 

biztosítása, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben 
meghatározottak szerint a gyermekek napközbeni ellátása, 

d) a nevelési program végrehajtása során együttműködés más nevelési-oktatási 
intézményekkel, 

e) a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, illetve az Országos 
Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján integráltan nevelhető-oktatható 
autista, és a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása [Kt. 121. § (l) 
bekezdés 29. pont a) alpon~ja], 

f) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő 
integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása a szakértői bizottság 
véleménye alapján [Kt. 121. § (l) bekezdés 29. pont b) al pontja]. 

ll. Az alapító okirat ll) pontja helyéhe alábbiszöveg lép: 

ll. Az intézmény típusa: 
óvoda 

11.1. Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
nm cs 

11.2. Tagintézménye: 
n mcs 

11.3. Maximális gyermek létszám: 
100 fő 

11.4. Tagozat: 
nm cs 

11.5. Csoportok száma: 
4 

12. Az alapító okirat 12) pontja helyéhe az alábbiszöveg lép: 

12. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 



-----~----

Ingatlanok: 
Megnevezése Címe 
Kőbányai Csupa Csoda Óvoda 1101 Budapest, Kőbányai út 38. 

Hrsz. 
38924/9 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkonnányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendeletének 
megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az óvodában az éves leltár szerint nyilvántartott tárgyi 
eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek. Az óvoda a 
rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatai ellátásához szabadon használhatja. 

13. Az alapító okirat 13) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

13. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

14. Az alapító okirat 14) pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 
a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény szerint, 
b) munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény szerint, 
c) megbízásijogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény szerint. 

15. Az alapító okirat 15), 16) és 17) pontja törlésre kerüL 

16. Az alapító okirat Záradékának l. atpontja helyébe a következőszöveg lép: 

l. A Kőbányai Csupa Csoda Óvoda (1101 Budapest, Kőbányai út 38.) módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a ... /2011. (VIII. 25.) határozatával201 l. szeptember l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Záradék 

l. A Köbányai Csupa Csoda Óvoda (ll Ol Budapest, Kőbányai út 38.) alapító okiratának módosító 
ok iratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a .. ./2011. (VIli. 
25.) határozatával201 l. szeptcmber l-jei hatállyal adta ki. 
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2. A módosító okirat az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 2011. augusztus 25. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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10. melléklet a'*t-12011. (VIII. 25.) képviselőtestületi határozathoz 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Csupa 
Csoda Óvoda (1101 Budapest, Kőbányai út 38.) alapítóokiratátahelyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 
88. § (l) bekezdés b) pontja, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) 
bekezdése és l 02. § (2) bekezdés a) pontja alapján a módosításokkal egységes szerkezetben az 
alábbiak szerint adja ki: 

l. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Csupa Csoda Óvoda 
OM azonosítója: 034419 

Székhelye: 
Címe 
1101 Budapest, Kőbányai út 38. 

2. Az alapítás éve: 
1972 

3. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 
mncs 

4. Létrehozásáról rendelkező határozat: 

Hrsz. 
38924/9 

X. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága létesítette 1972-ben, 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 207/1993. (Il. 9.) határozata. 

5. A költségvetési szerv alapítójának neve, székhelye: 
X. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága 
ll 02 Budapest, Pataki István tér 29. 

6. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkom1ányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Irányítási jogkörét a Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

6.1. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
ll 02 Budapest. Szent László tér 29. 

7. A költségvetési szerv működési köre: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselö-testülete által jóváhagyott 
működési körzet, amit az alapító okirat melléklete tartalmaz. 



8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
a) önálló jogi személy, 
b) önállóan működő költségvetési szerv, 
c) meghatározott pénzügyi-gazdálkodási feladatait Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. 

9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) alapján óvodai nevelés, 
ellátás. 

Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése: 
Iskolai előkészítő oktatás~ 851 O l O 

10. Alaptevékenysége: 
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása~ 851 OOO 

Iskolai előkészítő oktatás 
Óvodai nevelés, ellátás 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés 
Építményüzemeltetés 
Általános épülettakarítás 
Zöldterület-kezelés 

Egyéb vendéglátás 
Óvodai intézményi étkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 

8510 
851011 
851012 

81 
811000 
812100 
813000 

5 629 
562912 
562917 

682 0 
682002 

a) nevelési feladatok ellátása a gyermekek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig, 
b) legalább napi 4 óra biztosítása az ötödik életévét betöltött gyermekek számára a nevelési év 

kezdő napjától, 
c) a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások 

biztosítása, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben 
meghatározottak szerint a gyermekek napközbeni ellátása, 

d) a nevelési program végrehajtása során együttműködés más nevelési-oktatási 
intézményekkel, 

e) a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, illetve az Országos 
Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján integráltan nevelhető-oktatható 
autista, és a megismerő funkciók vagy a viselkedés tejtődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása [Kt. 121. § (l) 
bekezdés 29. pont a) alpontja], 
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t) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő 
integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása a szakértői bizottság 
véleménye alapján [Kt. 121. §(l) bekezdés 29. pont b) alpontja]. 

11. Az intézmény típusa: 
óvoda 

11.1. Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
mncs 

11.2. Tagintézménye: 
n mcs 

11.3. Maximális gyermek létszám: 
100 fő 

11.4. Tagozat: 
n mcs 

11.5. Csoportok száma: 
4 

12. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 

Ingatlanok: 
Megnevezése Címe 
Kőbányai Csupa Csoda Óvoda 1101 Budapest, Kőbányai út 38. 

Hrsz. 
38924/9 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendeletének 
megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az óvodában az éves leltár szerint nyilvántartott tárgyi 
eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek. Az óvoda a 
rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatai ellátásához szabadon használhatja. 

13. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 
a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény szerint, 
b) munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény szerint, 
c) megbízásijogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény szerint. 



Záradék 

l. A Kőbányai Csupa Csoda Óvoda (ll O l Budapest, Kőbányai út 3 8.) módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkom1ányzat 
Képviselő-testülete a .. ./201 L (VIII. 25.) határozatával201 L szeptember l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 201 L augusztus 25. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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Kőbányai Csupa Csoda Óvoda (l tOl Budapest, Kőbányai út 38.) 

Barabás utca 
Bihari út 12-től és 19-től végig 
Csákó köz 
Doba utca 
Fokos utca 
Gép utca 
Hajlék utca 
Hargita sétány 
Hidas köz 
Horog utca 
Jegenye utca 
Kisbacon utca 
Kistorony park 

Kőbányai út l-45-ig és 2-30-ig 
Lencse utca 
Luca köz 
Mázsa tér 
Mázsa utca 
Monori utca 
Nyerő utca 
Platán sor 
Pongrác köz 

Pongrác út 15-től végig 
Szállás köz 
Szalonka köz 

Száva utca 9-től és 14-től végig 
Szita köz 
Vaskő utca 
Vasláb utca 
Vécs köz 
Vika köz 

Melléklet 



ll. melléklet a10/2011. (VIII. 25.) képviselő-testületi határozathoz 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 203/1993. (II. 9.) 
határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Gépmadár 
Óvoda (1106 Budapest, Gépmadár u. 15.) alapító okiratátahelyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 9. §(4) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § 
(l) bekezdés b) pontja, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) 
bekezdése és 102. §(2) bekezdés a) pontja alapján az alábbiak szerint módosítja: 

l. Az alapító okirat bevezető része helyébe az alábbiszöveg lép: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Gépmadár 
Óvoda (1106 Budapest, Gépmadár u. 15.) alapító okiratátahelyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 9. §(4) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § 
(l) bekezdés b) pontja, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) 
bekezdése és 102. § (2) bekezdés a) pontja alapján a módosításokkal egységes szerkezetben az 
alábbiak szerint adja ki: 

2. Az alapító okirat J) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

l. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Gépmadár Óvoda 
OM azonosítója: 034416 

Székhelye: 
Címe 
ll 06 Budapest, Gépmadár u. 15. 

Hrsz. 
39210/45 

3. Az alapító okirat 3) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

3. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 
Napközi Otthonos Óvoda- 1106 Budapest, Gépmadár u. 15. 

4. Az alapító okirat 4) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

4. Létrehozásáról rendelkező határozat: 
X. kerületi Tanács V égrehajtó Bizottsága létesítette 1978-ban, 
Budapest Kőbányai Önkom1ányzat Képviselő-testülete 20311993. (IL 9.) határozata. 

5. Az alapító okirat 5) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

5. A költségvetési szerv alapítójának neve, székhelye: 
X. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága 
ll 02 Budapest, Pataki István tér 29. 



6. Az alapító okirat 6) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

6. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 
Irányítási jogkörét a Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

6.1. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

7. Az alapító okirat 7) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

7. A költségvetési szerv működési köre: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet, amit az alapító okirat melléklete tartalmaz. 

8. Az alapító okirat 8) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
a) önálló jogi személy, 
b) önállóan működő költségvetési szerv, 
c) meghatározott pénzügyi-gazdálkodási feladatait Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja eL 

9. Az alapító okirat 9) pontja helyéhe az alábbiszöveg lép: 

9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A közoktatásról szóló l 993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt) alapján óvodai nevelés, 
ellátás. 

Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése: 
Iskolai előkészítő oktatás - 851 O l O 

l O. Az alapító okirat l O) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

10. Alaptevékenysége: 
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása- 851 OOO 

Iskolai előkészítő oktatás 
Óvodai nevelés, ellátás 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés 
Építményüzemeltetés 
Altalános épülettakarítás 
Zöldterület-kezelés 

8510 
851011 
851012 

81 
811000 
812100 
813000 
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Egyéb vendéglátás 
Óvodai intézményi étkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 

562 9 
562912 
562917 

682 0 
682002 

a) nevelési feladatok ellátása a gyermekek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig, 
b) legalább napi 4 óra biztosítása az ötödik életévét betöltött gy ennekek számára a nevelési év 

kezdő napjától, 
c) a gyennek ek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások 

biztosítása, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben 
meghatározottak szerint a gyermekek napközbeni ellátása, 

d) a nevelési program végrehajtása során együttműködés más nevelési-oktatási 
intézményekkel, 

e) a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, illetve az Országos 
Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján integráltan nevelhető autista, 
és a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével 
küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása [Kt. 12 L § (l) bekezdés 29. pont a) 
al pontja], 

t) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő 
integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása a szakértői bizottság 
véleménye alapján [Kt. 12L §(l) bekezdés 29. pont b) alpontjal 

ll. Az alapító okirat ll) pontja helyébe alábbiszöveg lép: 

ll. Az intézmény típusa: 
óvoda 

11.1. Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
n mcs 

11.2. Tagintézménye: 
mncs 

11.3. Maximális gyermek létszám: 
179 fő 

11.4. Tagozat: 
mncs 

11.5. Csoportok száma: 
7 
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12. Az alapító okirat 12) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

12. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 

Ingatlanok: 
Megnevezése 
Kőbányai Gépmadár Óvoda 

Címe 
ll 06 Budapest, Gépmadár u. 15. 

Hrsz. 
39210/45 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendeletnek 
megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az óvodában az éves leltár szerint nyilvántartott tárgyi 
eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek. Az óvoda a 
rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatai ellátásához szabadon használhatja. 

13. Az alapító okirat 13) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

13. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

14. Az alapító okirat 14) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 
a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény szerint 
b) munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény szerint, 
c) megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény szerint. 

15. Az alapító okirat 15), 16) és 17) pontja törlésre kerüL 

16. Az alapító okirat Záradékának l. afpontja helyébe a következőszöveg lép: 

l. A Kőbányai Gépmadár Óvoda (1106 Budapest, Gépmadár u. 15.) módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a ... /20 ll. (VIII. 25.) határozatával 20 ll. szeptember l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Záradék 

l. A Kőbányai Gépmadár Óvoda (1106 Budapest, Gépmadár u. 15.) alapító okiratának módosító 
okiratát Budapest Főváros X. kerület Köbányai Önkormányzat Képviselö-testülete a .. ./201 1. (VIII. 
25.) határozatával 20 ll. szcptembcr 1-jci hatállyal adta ki. 
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2. A módosító okirat az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 2011. augusztus 25. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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12. melléklet a~/2011. (VIII. 25.) képviselő-testületi határozathoz 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Gépmadár 
Óvoda (1106 Budapest, Gépmadár u. 15.) alapítóokiratátahelyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 9. §(4) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § 
(l) bekezdés b) pontja, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) 
bekezdése és 102. § (2) bekezdés a) pontja alapján a módosításokkal egységes szerkezetben az 
alábbiak szerint adja ki: 

l. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Gépmadár Óvoda 
OM azonosítója: 034416 

Székhelye: 
Címe 
1106 Budapest, Gépmadár u. 15. 

2. Az alapítás éve: 
1978 

Hrsz. 
39210/45 

3. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 
Napközi Otthonos Óvoda- 1106 Budapest, Gépmadár u. 15. 

4. Létrehozásáról rendelkező határozat: 
X. kerületi Tanács V égrehajtó Bizottsága létesítette 1978-ban, 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 203/1993. (II. 9.) határozata. 

5. A költségvetési szerv alapítójának neve, székhelye: 
X. keriileti Tanács V égrehajtó Bizottsága 
ll 02 Budapest, Pataki István tér 29. 

6. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
ll 02 Budapest, Sze nt László tér 29. 
Irányítási jogkörét a Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

6.1. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 

7. A költségvetési szerv működési köre: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet, amit az alapító okirat melléklete tartalmaz. 

8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
a) önálló jogi személy, 
b) önállóan működő költségvetési szerv, 



c) meghatározott pénzügyi-gazdálkodási feladatait Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. 

9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfcladata: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) alapján óvodai nevelés, 
ellátás. 

Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése: 
Iskolai előkészítő oktatás- 851 O l O 

10. Alaptevékenysége: 
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása- 851 OOO 

Iskolai előkészítő oktatás 
Óvodai nevelés, ellátás 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés 
Építményüzemeltetés 
Általános épülettakarítás 
Zöldterület -kezelés 

Egyéb vendéglátás 
Óvodai intézményi étkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 

8510 
851011 
851012 

81 
811000 
812100 
813000 

562 9 
562912 
562917 

682 0 
682002 

a) nevelési feladatok ellátása a gyermekek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig, 
b) legalább napi 4 óra biztosítása az ötödik életévét betöltött gyermekek számára a nevelési év 

kezdő napjától, 
c) a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások 

biztosítása, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben 
meghatározottak szerint a gyermekek napközbeni ellátása, 

d) a nevelési program végrehajtása során együttműködés más nevelési-oktatási 
intézmén yekkel, 

e) a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, illetve az Országos 
Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján integráltan nevelhető autista, 
és a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével 
küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása [Kt. 121. § (l) bekezdés 29. pont a) 
al pontja], 

f) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő 
integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása a szakértői bizottság 
véleménye alapján [Kt. 121. §(l) bekezdés 29. pont b) alpontja]. 
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ll. Az intézmény típusa: 
óvoda 

11.1. Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
mncs 

11.2. Tagintézménye: 
n mcs 

11.3. Maximális gyermek létszám: 
179 fő 

11.4. Tagozat: 
mncs 

11.5. Csoportok száma: 
7 

12. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 

Ingatlanok: 
Megnevezése 
Kőbányai Gépmadár Óvoda 

Címe 
1106 Budapest, Gépmadár u. 15. 

Hrsz. 
39210/45 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendeletnek 
megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az óvodában az éves leltár szerint nyilvántartott tárgyi 
eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek. Az óvoda a 
rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatai ellátásához szabadon használhatja. 

13. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 
a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény szerint, 
b) munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény szerint, 
c) megbízás i jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény sze ri nt. 

Záradék 

l. A Kőbányai Gépmadár Óvoda (1106 Budapest, Gépmadár u. 15.) módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a .. ./2011. (VIII. 25.) határozatával 2011. szcptember l-jei hatállyal adta ki. 
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2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 201 l. augusztus 25. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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Kőbányai Gépmadár Óvoda (1106 Budapest, Gépmadár u. 15.) 

Dorogi utca 
Dömsödi utca 

Erdősi utca 
Fehér út páros oldal 
Gépmadár park 
Gépmadár utca 
Gyakorló köz 
Gyakorló utca 
Gyógyszergyári utca 
Halas utca 

Hatánnalom utca 
Hatház utca 
Heves utca 
Hortobágyi utca 
Juhász utca 
Kabai utca 
Kerepesi út 121-től végig 
Keresztúri út 1-146-ig 
Ladányi utca 
Malomárok utca 
Méhes utca 
Nagyicce utca 
Nemes utca 
Örs vezér tér Kőbányai oldal 
Paprika utca 
Pilisi utca 

Pesti Gábor utca 
Pogány utca 
Rákász utca 
Rákos-MÁV-telep 
Rákosvölgyi köz 
Rákosvölgyi út 
Sárgarózsa utca 
Terebesi utca 
Tölcsér utca 
Váltó utca 
Vízimalom utca 

Melléklet 



13. melléklet a~~/2011. (VIII. 25.) képviselő-testületi határozathoz 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 208/1993. (IL 9.) 
határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Gesztenye 
Óvoda (1106 Budapest, Maglódi út 8.) alapító okiratát a helyi önkom1ányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 9. §(4) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §(l) 
bekezdés b) pontja, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdése 
és 102. § (2) bekezdés a) pontja alapján az alábbiak szerint módosítja: 

I. Az alapító okirat bevezető része helyébe az alábbiszöveg lép: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Gesztenye 
Óvoda (ll 06 Budapest, Maglódi út 8.) alapító oki ra tát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 9. §(4) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (l) 
bekezdés b) pontja, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §(5) bekezdése 
és l 02. § (2) bekezdés a) pontja alapján a módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak szerint 
adja ki: 

2. Az alapító okirat l) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

l. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Gesztenye Óvoda 
OM azonosítója: 034420 

Székhelye: 
Címe 
ll 06 Budapest, Maglódi út 8. 

Hrsz. 
47671/l/19 

3. Az alapító okirat 3) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

3. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 
n mcs 

4. Az alapító okirat 4) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

4. Létrehozásáról rendelkező határozat: 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 208/1993. (IL 9.) határozata. 

5. Az alapító okirat 5) pontja helyébe az alábbi szijveg lép: 

5. A költségvetési szerv alapítójának neve, székhelye: 
Nem megállapítható. 



6. Az alapító okirat 6) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

6. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 
Irányítási jogkörét a Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

6.1. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 

7. Az alapító okirat 7) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

7. A költségvetési szerv működési köre: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet, amit az alapító okirat melléklete tartalmaz. 

8. Az alapító okirat 8) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
a) önálló jogi személy, 
b) önállóan működő költségvetési szerv, 
c) meghatározott pénzügyi-gazdálkodási feladatait Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. 

9. Az alapító okirat 9) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) alapján óvodai nevelés, 
ellátás. 

Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése: 
Iskolai előkészítő oktatás - 851 O l O 

l O. Az alapító okirat l O) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

10. Alaptevékenysége: 
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása- 851 OOO 

Iskolai előkészítő oktatás 
Óvodai nevelés, ellátás 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése. ellátása 

Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés 
Építményüzemeltetés 
Általános épülettakarítás 
Zöldterület-kezelés 

8510 
851 o ll 
85!012 

81 
811000 
812100 
813000 
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Egyéb vendéglátás 
Óvodai intézményi étkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 

5 629 
562912 
562917 

682 0 
682002 

a) nevelési feladatok ellátása a gyermekek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig, 
b) legalább napi 4 óra biztosítása az ötödik életévét betöltött gyermekek számára a nevelési év 

kezdő napjától, 
c) a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások 

biztosítása, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben 
meghatározottak szerint a gyermekek napközbeni ellátása, 

d) a nevelési program végrehajtása során együttműködés más nevelési-oktatási 
intézményekkel, 

e) a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, illetve az Országos 
Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján integráltan nevelhető-oktatható 
autista és a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása [Kt. 12 L § (l) 
bekezdés 29. pont a) alpontja], 

f) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő 
integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása a szakértői bizottság 
véleménye alapján [Kt. 121. §(l) bekezdés 29. pont b) alpontja]. 

ll. Az alapító okirat ll) pontja helyébe alábbiszöveg lép: 

ll. Az intézmény típusa: 
óvoda 

11.1. Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
mncs 

11.2. Tagintézménye: 
n mcs 

11.3. Maximális gyermek létszám: 
112 fő 

11.4. Tagozat: 
nm cs 

11.5. Csoportok száma: 
4 
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12. Az alapító okirat 12) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

12. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 

Ingatlanok: 
Megnevezése 
Kőbányai Gesztenye Óvoda 

Címe 
ll 06 Budapest, Maglódi út 8. 

Hrsz. 
476711lll 9 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendeletnek 
megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az óvodában az éves leltár szerint nyilvántartott tárgyi 
eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek. Az óvoda a 
rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatai ellátásához szabadon használhatja. 

13. Az alapító okirat 13) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

13. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

14. Az alapító okirat 14) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 
a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény szerint, 
b) munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény szerint, 
c) megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény szerint. 

15. Az alapító okirat 15), 16) és 17) pontja törlésre kerüL 

16. Az alapító okirat Záradékának l. afpontja helyébe a következőszöveg lép: 

l. A Kőbányai Gesztenye Óvoda (1106 Budapest, Maglódi út 8.) módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a .. ./20 ll. (VIII. 25.) határozatával 20 I l. szeptember l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Záradék 

1. A Kőbányai Gesztenye Óvoda (1106 Budapest MagJódi út 8.) alapító okiratának módosító 
okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületc a .. ./2011. (VIIT. 
25.) határozatával 20 ll. szeptember l-jei hatállyal adta ki. 
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2. A módosító okirat az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 20 ll. augusztus 25. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 

5 



14. melléklet a~~/201 l. (VIII. 25.) képviselő-testületi határozathoz 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Gesztenye 
Óvoda (ll 06 Budapest, Maglód i út 8.) alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (l) 
bekezdés b) pontja, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdése 
és 102. §(2) bekezdés a) pontja alapján a módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak szerint 
adja ki: 

L A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Gesztenye Óvoda 
OM azonosítója: 034420 

Székhelye: 
Címe 
ll 06 Budapest, Maglódi út 8. 

2. Az alapítás éve: 
1896 

3. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 
mncs 

4. Létrehozásáról rendelkező határozat: 

Hrsz. 
47671/1/19 

Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 20811993. (II. 9.) határozata. 

5. A költségvetési szerv alapítójának neve, székhelye: 
Nem megállapítható. 

6. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 
Irányítási jogkörét a Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

6.1. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 

7. A költségvetési szerv működési kö1·e: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
müködési körzet, amit az alapító okirat melléklete tmtalmaz. 

8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
a) önálló jogi személy, 
b) önállóan müködő költségvetési szcrv, 



c) meghatározott pénzügyi-gazdálkodási feladatait Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Polgánnesteri Hivatala látja eL 

9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) alapján óvodai nevelés, 
ellátás. 

Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése: 
Iskolai előkészítő oktatás- 851010 

l O. Alaptevékenysége: 
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása- 851 OOO 

Iskolai előkészítő oktatás 
Óvodai nevelés, ellátás 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés 
Építményüzemeltetés 
Általános épülettakarítás 
Zöldterület-kezelés 

Egyéb vendéglátás 
Óvodai intézményi étkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 

8510 
8 510 ll 
851012 

81 
811000 
812100 
813000 

5 629 
562912 
562917 

682 0 
682002 

a) nevelési feladatok ellátása a gyermekek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig, 
b) legalább napi 4 óra biztosítása az ötödik életévét betöltött gyermekek számára a nevelési év 

kezdő napjától, 
c) a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások 

biztosítása, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben 
meghatározottak szerint a gyermekek napközbeni ellátása, 

d) a nevelési program végrehajtása során együttműködés más nevelési-oktatási 
intézményekkel, 

e) a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, illetve az Országos 
Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján integráltan nevelhető-oktatható 
autista és a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása [Kt. 121. § (l) 
bekezdés 29. pont a) alpontja], 

f) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő 
integráltan nevelhető sajátos nevelési igényü gyermekek ellátása a szakértői bizottság 
véleménye alapján [Kt. 121. § (l) bekezdés 29. pont b) alpontja]. 

2 



ll. Az intézmény típusa: 
óvoda 

11.1. Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
mncs 

11.2. Tagintézménye: 
n mcs 

11.3. Maximális gyermek létszám: 
112 fő 

11.4. Tagozat: 
mncs 

11.5. Csoportok száma: 
4 

12. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 

Ingatlanok: 
Megnevezése 
Kőbányai Gesztenye Óvoda 

Címe 
1106 Budapest, Maglódi út 8. 

Hrsz. 
4767111119 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendeletének 
megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az óvodában az éves leltár szerint nyilvántartott tárgyi 
eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek Az óvoda a 
rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatai ellátásához szabadon használhatja. 

13. Vezetőjének megbízási t·endje: 
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkom1ányzat Képviselő-testülete 
legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás ú~án. 

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 
a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXfiL 

törvény szerint, 
b) munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló !992. évi XXII. törvény szerint, 
c) megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló !959. évi IV. törvény szerint. 
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Záradék: 

l. A Kőbányai Gesztenye Óvoda (1106 Budapest, Maglódi út 8.) módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a .. ./20 ll. (VIII. 25.) határozatával 20 ll. szeptember l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 20 l L augusztus 25. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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Kőbányai Gesztenye Óvoda (1106 Budapest, MagJódi út 8.) 

Akna utca 
Algyógyi utca 
Álmos köz 
Álmos utca 
Árkos utca 

Bodza utca 45-től és 40-től végig 
Bogáncsvirág utca 
Bögre utca 
Csucsor utca 

Dolomit utca 21 től és 22-től végig 
Fagyal utca 
Fátyolka utca 
Felsőcsatári út 
Ferihegyi reptérre vezető út 
(Kőbányai szakasza) 
Fűz utca 

Gitár utca 27-től és 32-től végig 
Grafit utca 

Gránátos utca 
Gumigyár utca 
Gyalog utca 
Hangár utca 
Harangláb utca 
Harmat utca 131-től és 202-től végig 
Indóház utca 
Jászberényi út 1-69-ig és 2-92-ig 
Juhar utca 

Kada utca 142-től és 147-től végig 
Kiskert utca 

Kocka utca 6-tól és 7-től végig 
Korall utca páros oldal 
Korall köz 
Korányi Frigyes erdősor 
Korányi Frigyes utca 
Kovakő utca 
Kozma utca 
Lavotta utca 17-től és 40-től végig 
Mádi utca 148-170-igés 151-171-ig 
Maglódi út 
Meténg utca 

Olaj utca 
Ökrös köz 

Ökrös utca 
Pázsitfű utca 
Porcelán utca 
Sellő utca 
Serpenyő köz 
Serpenyő utca 
Sibrik Miklós utca 
Sírkert utca 
Sörgyár utca páros oldal és 79-től végig 
Szegély utca 
Szentimrey utca 
Szőlőtelep utca 
Takarék utca 
Tarkarét utca 

Táma utca 
Téglavető utca 33-tól és 38-tól végig 
Tűzálló utca 

Újház utca 
Újhegyi út 25-töl és 40-től végig 
Venyige utca 
Zsombék utca 2-32-ig 

Melléklet 



15. melléklet i\1?/2011. (VIII. 25.) képviselő-testületi határozathoz 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 217/1993. (IL 9.) 
határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Gézengúz 
Óvoda (1107 Budapest, Zágrábi út 13/a) alapítóokiratátahelyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 9. §(4) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (l) 
bekezdés b) pontja, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdése 
és 102. §(2) bekezdés a) pontja alapján az alábbiak szerint módosítja: 

l. Az alapító okirat bevezető része helyébe az alábbiszöveg lép: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkonnányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Gézengúz 
Óvoda (ll 07 Budapest, Zágrábi út 13/a) alapítóokiratátahelyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (l) 
bekezdés b) pontja, valarnint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdése 
és 102. §(2) bekezdés a) pontja alapján a módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak szerint 
adja ki: 

2. Az alapító okirat l) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

l. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Gézengúz Óvoda 
OM azonosítója: 034431 

Székhelye: 
Címe 
ll 07 Budapest, Zágrábi út 13/a 

Hrsz. 
387315/43 

3. Az alapító okirat 3) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

3. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 
Napközi Otthonos Óvoda- ll 07 Budapest, Zágrábi út 13/a 

4. Az alapító okirat 4) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

4. Létrehozásáról rendelkező határozat: 
X. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága létesítette 1951-ben, 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 217/1993. (Il. 9.) határozata. 

5. Az alapító okirat 5) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

5. A költség,·etési szerv alapítójának neve, székhelye: 
X. ke1iileti Tanács V égrehajtó Bizottsága 
ll 02 Budapest, Pataki István tér 29. 



6. Az alapító okirat 6) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

6. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 
Irányítási jogkörét a Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

6.1. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 

7. Az alapító okirat 7) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

7. A költségvetési szerv működési köre: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet, amit az alapító okirat melléklete tartalmaz. 

8. Az alapító okirat 8) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
a) önálló jogi személy, 
b) önállóan működő költségvetési szerv, 
c) meghatározott pénzügyi-gazdálkodási feladatait Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el 

9. Az alapító okirat 9) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) alapján óvodai nevelés, 
ellátás. 

Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése: 
Iskolai előkészítő oktatás- 851 O l O 

l O. Az alapító okirat l O) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

l O. Alaptevékenysége: 
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása- 851 OOO 

Iskolai előkészítő oktatás 
Óvodai nevelés, ellátás 
Sajátos nevelési igényű gyeonekek óvodai nevelése, ellátása 

Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés 
Építményüzemeltetés 
Általános épülettakarítás 
Zöldterület-kezelés 

8510 
851011 
851012 

81 
8ll000 
812100 
813000 
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Egyéb vendéglátás 
Óvodai intézményi étkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 

562 9 
562912 
562917 

682 0 
682002 

a) nevelési feladatok ellátása a gyermekek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig, 
b) legalább napi 4 óra biztosítása az ötödik életévét betöltött gyermekek számára a nevelési év 

kezdő napjától, 
c) a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások 

biztosítása, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben 
meghatározottak szerint a gyermekek napközbeni ellátása, 

d) a nevelési program végrehajtása során együttműködés más nevelési-oktatási 
intézményekkel, 

e) a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, illetve az Országos 
Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján integráltan nevelhető-oktatható 
autista, integráltan nevelhető Down szindrómával élő, sajátos nevelési igényű gyermekek 
ellátása [Kt. 121. §(l) bekezdés 29. pont a) alpontja], 

f) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő 
integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása a szakértői bizottság 
véleménye alapján [Kt 121. §(l) bekezdés 29. pont b) alpontja]. 

ll. Az alapító okirat ll) pontja helyébe alábbiszöveg lép: 

ll. Az intézmény típusa: 
óvoda 

11.1. Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
n mcs 

11.2. Tagintézménye: 
mncs 

11.3. Maximális gyermek létszám: 
100 fő 

11.4. Tagozat: 
mncs 

11.5. Csoportok száma: 
4 
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12. Az alapító okirat 12) pontja helyéhe az alábbiszöveg lép: 

12. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 

Ingatlanok: 
Megnevezése 
Kőbányai Gézengúz Óvoda 

Címe 
1107 Budapest, Zágrábi út 13/a 

Hrsz. 
387315/43 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendeletnek 
megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az óvodában az éves leltár szerint nyilvántartott tárgyi 
eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek. Az óvoda a 
rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatai ellátásához szabadon használhatja. 

13. Az alapító okirat 13) pontja helyéhe az alábbiszöveg lép: 

13. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselö-testülete 
legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

14. Az alapító okirat 14) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 
a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény szerint, 
b) munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény szerint, 
c) megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény sze ri nt. 

15. Az alapító okirat 15), 16) és 17) pontja törlésre kerül. 

16. Az alapító okirat Záradékának l. afpontja helyébe a következőszöveg lép: 

l. A Kőbányai Gézengúz Óvoda (ll 07 Budapest, Zágrábi út 13/a) módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a .. ./2011. (VIII. 25.) határozatával201 l. szeptember l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklct. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Záradék 

1. A Kőbányai Gézengúz Óvoda (1107 Budapest, Zágrábi út 13/a) alapító okiratának módosító 
okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a .. ./2011. (VIIL 
25.) határozatával 20 ll. szeptember l-jei hatállyal adta ki. 
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2. A módosító okirat az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 2011. augusztus 25. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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16. melléklet a'if)20ll. (VIII. 25.) képviselő-testületi határozathoz 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Gézengúz 
Óvoda (ll 07 Budapest, Zágrábi út 13/a) alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 9.§ (4) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§ (l) 
bekezdés b) pontja, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §(5) bekezdése 
és 102. § (2) bekezdés a) pon~a alapján a módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak szerint 
adja ki: 

l. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Gézengúz Óvoda 
OM azonosítója: 034431 

Székhelye: 
Címe 
ll 07 Budapest, Zágrábi út 13/a 

2. Az alapítás éve: 
1951 

Hrsz. 
387315/43 

3. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 
Napközi Otthonos Óvoda- ll 07 Budapest, Zágrábi út 13/a 

4. Létrehozásáról rendelkező határozat: 
X. kerületi Tanács V égrehajtó Bizottsága létesítette 1951-ben, 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 21711993. (IL 9.) határozata. 

5. A költségvetési szerv alapítójának neve, székhelye: 
X. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága 
1102 Budapest, Pataki István tér 29. 

6. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Irányítási jogkörét a Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

6.1. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
ll 02 Budapest, Sz en t László tér 29. 

7. A költségvetési szerv működési köre: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
müködési körzet, amit az alapító okirat melléklete tartalmaz. 

8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
a) önálló jogi személy, 
b) önállóan müködő költségvetési szerv, 



c) meghatározott pénzügyi-gazdálkodási feladatait Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja eL 

9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) alapján óvodai nevelés, 
ellátás. 

Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése: 
Iskolai előkészítő oktatás- 851 O l O 

10. Alaptevékenysége: 
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása- 851 OOO 

Iskolai előkészítő oktatás 
Óvodai nevelés, ellátás 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés 
Építményüzemeltetés 
Általános épülettakarítás 
Zöldterület -kezelés 

Egyéb vendéglátás 
Óvodai intézményi étkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 

8510 
851011 
851012 

81 
811000 
812100 
813000 

562 9 
562912 
562917 

682 0 
682002 

a) nevelési feladatok ellátása a gyermekek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig, 
b) legalább napi 4 óra biztosítása az ötödik életévét betöltött gyermekek számára a nevelési év 

kezdő napjától, 
c) a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások 

biztosítása, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben 
meghatározottak szerint a gyermekek napközbeni ellátása, 

d) a nevelési program végrehajtása során együttműködés más nevelési-oktatási 
intézményekkel, 

e) a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, illetve az Országos 
Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján integráltan nevelhető-oktatható 
autista, integráltan nevelhető Down szindrómával élő, sajátos nevelési igényű gyermekek 
ellátása [Kt 121. §(l) bekezdés 29. pont a) alponlja], 

t) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő 
integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása a szakértői bizottság 
véleménye alapján [Kt. 121. §(l) bekezdés 29. pont b) alpontja]. 
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ll. Az intézmény típusa: 
óvoda 

11.1. Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
mncs 

11.2. Tagintézménye: 
mncs 

11.3. Maximális gyermek létszám: 
100 fő 

11.4. Tagozat: 
n mcs 

11.5. Csoportok száma: 
4 

12. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 

Ingatlanok: 
Megnevezése 
Kőbányai Gézengúz Óvoda 

Címe 
ll 07 Budapest, Zágrábi út 13/a 

Hrsz. 
387315/43 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendeletnek 
megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az óvodában az éves leltár szerint nyilvántartott tárgyi 
eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek. Az óvoda a 
rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatai ellátásához szabadon használhatja. 

13. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 
a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIlL 

törvény szerint, 
b) munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény szerint, 
c) megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény szerint. 

Záradék: 

l. A Kőbányai Gézengúz Óvoda (ll 07 Budapest, Zágrábi út 13/a) módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a .. ./201 I. (VIII. 25.) határozatával 20 I I. szeptember l-jei hatállyal adta ki. 



2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 201 L augusztus 25. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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. ·------------------------------------------------------------------------------

17. melléklet a~~J:bo ll. (VIII. 25.) képviselő-testületi határozathoz 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 212/1993. (IL 9.) 
határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Gyöngyike 
Óvoda (1101 Budapest, Salgótaijáni út 47.) alapítóokiratátahelyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 9. §(4) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIlL törvény 88.§ 
(l) bekezdés b) pontja, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) 
bekezdése és l 02. § (2) bekezdés a) pontja alapján az alábbiak szerint módosítja: 

J. Az alapítá okirat bevezető része helyébe az alábbiszöveg lép: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Gyöngyike 
Óvoda (ll O l Budapest, Sal gó tarjáni út 4 7.) alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIlL törvény 88. § 
(l) bekezdés b) pontja, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) 
bekezdése és 102. § (2) bekezdés a) pontja alapján a módosításokkal egységes szerkezetben az 
alábbiak szerint adja ki: 

2. Az alapító okirat l) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

1. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Gyöngyike Óvoda 
OM azonosítója: 034426 

Székhelye: 
Címe 
1101 Budapest, Salgótarjáni út 47. 

Hrsz. 
38911/2 

3. Az alapító okirat 3) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

3. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 
Napközi Otthonos Óvoda- ll O l Budapest, Salgótarjáni út 47. 

4. Az alapító okirat 4) pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

4. Létrehozásáról rendelkező határozat: 
X. kerületi Tanács V égrehajtó Bizottsága létesítette, 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 21211993. (IL 9.) határozata. 

5. Az alapító okirat 5) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

5. A költségvetési szerv alapítójának neve, székhelye: 
X. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága 
1101 Budapest, Pataki István tér 29. 



Kőbányai Gézengúz Óvoda (1107 Budapest, Zágrábi út 13.) 

Árpa utca páratlan oldal 
Basa utca 

Ceglédi út 15-től és 28-tól végig 
Fogadó utca 
Gém utca 
Hízlaló tér 
Iringó köz 
Kőér utca 2-18-ig 
Repce utca 

Somfa köz páratlan oldal 
Somfa utca páratlan oldal 
Szárnyas utca 
Száva utca 1-7 -ig, 2-12-ig 
Üllői út 124-től végig 

Zágrábi utca 5-től végig 

Melléklet 



6. Az alapító okirat 6) pontja helyéhe az alábbiszöveg lép: 

6. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Irányítási jogkörét a Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

6.1. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 

7. Az alapító okirat 7) pontja helyéhe az alábbiszöveg lép: 

7. A költségvetési szerv működési köre: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet, amit az alapító okirat melléklete tartalmaz. 

8. Az alapító okirat 8) pontja helyéhe az alábbiszöveg lép: 

8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
a) önálló jogi személy, 
b) önállóan működő költségvetési szerv, 
c) meghatározott pénzügyi-gazdálkodási feladatait Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. 

9. Az alapító okirat 9) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) alapján óvodai nevelés, 
ellátás. 

Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése: 
Iskolai előkészítő oktatás- 851 O l O 

l O. Az alapító okirat l O) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

10. Alaptevékenysége: 
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása- 851 OOO 

Iskolai előkészítő oktatás 
Óvodai nevelés, ellátás 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés 
Építményüzemeltetés 
Általános épülettakarítás 
Zöldterület -kezelés 

8510 
851011 
851012 

81 
811000 
812100 
813000 
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Egyéb vendéglátás 
Óvodai intézményi étkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 

562 9 
562912 
562917 

682 0 
682002 

a) nevelési feladatok ellátása a gyermekek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig, 
b) legalább napi 4 óra biztosítása az ötödik életévét betöltött gyermekek számára a nevelési év 

kezdő napjától, 
c) a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások 

biztosítása, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben 
meghatározottak szerint a gyermekek napközbeni ellátása, 

d) a nevelési program végrehajtása során együttműködés más nevelési-oktatási 
intézmény ekkel, 

e) a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, illetve az Országos 
Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján integráltan nevelhető-oktatható 
autista sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása [Kt. 121. § (l) bekezdés 29. pont a) 
alpontja], 

f) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő 
integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása a szakértői bizottság 
véleménye alapján [Kt. 121. §(l) bekezdés 29. pont b) alpontja]. 

ll. Az alapító okirat ll) pontja helyébe alábbiszöveg lép: 

ll. Az intézmény típusa: 
óvoda 

11.1. Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
nm cs 

11.2. Tagintézménye: 
n mcs 

11.3. Maximális gyermek létszám: 
100 fő 

11.4. Tagozat: 
n mcs 

11.5. Csoportok száma: 
4 



12. Az alapító okirat 12) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

12. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 

Ingatlanok: 
Megnevezése 
Kőbányai Gyöngyike Óvoda 
2. sz. Gondozási Központtal, 
az Orvosi Rendelővel, a 
Gyermekorvosi Rendelővel 
és a Gyöngyike Bölcsődével 
közösen használt osztatlan 
ingatlan 

Címe 
1101 Budapest, Salgótarjáni út 47. 

Hrsz. 
389ll/2 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendeletnek 
megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az óvodában az éves leltár szerint nyilvántartott tárgyi 
eszközök, valamint a tenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek Az óvoda a 
rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatai ellátásához szabadon használha~ja. 

13. Az alapító okirat 13) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

13. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

14. Az alapító okirat 14) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 
a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény szerint, 
b) munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény szerint, 
c) megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény szerint. 

15. Az alapító okirat 15), 16) és 17) pontja törlésre kerül. 

16. Az alapító okirat Záradékának l. afpontja helyébe a következőszöveg lép: 

L A Kőbányai Gyöngyike Óvoda (1101 Budapest, Salgótarjáni út 47.) módositásokkal egységes 
szerkezctbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testületc a .. ./201 L (VIII. 25.) határozatával201 L szeptcmbcr l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény müködési körzetét tartalmazó 
mellékleL 

3. Jelen okirat nem sclcjtczhetö, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 
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Záradék 

l. A Kőbányai Gyöngyike Óvoda (1101 Budapest, Salgótarjáni út 47.) alapító okiratának módosító 
okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkonnányzat Képviselő-testülete a ... /2011. (VIII. 
25.) határozatával 20 ll. szeptember l-jei hatállyal adta ki. 

2. A módosító okirat az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 201 l. augusztus 25. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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18. melléklet a 1.11120 ll. (VIII. 25.) képviselö-test ü., 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGi 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Föváros X. kerület Köbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbány : 
Óvoda (1101 Budapest, Salgótarjáni út 47.) alapítóokiratátahelyi önkormányzato}.í . 
évi LXV. törvény 9. §(4) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVJP 
(l) bekezdés b) pontja, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tön · 
bekezdése és 102. § (2) bekezdés a) pontja alapján a módosításokkal egységes 
alábbiak szerint adja ki: 

l. A költségvetési szerv neve: 
Köbányai Gyöngyike Óvoda 
OM azonosítója: 034426 

Székhelye: 
Címe 
1101 Budapest, SaJgótarjáni út 47. 

2. Az alapítás éve: 
Nem megállapítható. 

Hrsz. 
38911/2 

3. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 
Napközi Otthonos Óvoda- 1101 Budapest, SaJgótarjáni út 47. 

4. Létrehozásáról rendelkező határozat: 
X. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága létesítette, 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 212/1993. (II. 9.) határozata. 

5. A költségvetési szerv alapítójának neve, székhelye: 
X. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága 
1102 Budapest, Pataki István tér 29. 

6. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Irányítási jogkörét a Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

6.1. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

7. A költségvetési szerv működési köre: 

.mzathoz 

rygyike 
l r;90. 

.§ 
5) 
az 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselö-testülete által jóváhagyott 
működési körzet, amit az alapító okirat melléklete tartalmaz. 



8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
a) önálló jogi személy, 
b) önállóan működő költségvetési szerv, 
c) meghatározott pénzügyi-gazdálkodási feladatait Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat Polgármesteri Hivatala láDa el. 

9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) alapján óvodai nevelés, 
ellátás. 

Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése: 
Iskolai előkészítő oktatás ~ 851 O l O 

l O. Alaptevékenysége: 
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása~ 851 OOO 

Iskolai előkészítő oktatás 
Óvodai nevelés, ellátás 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés 
Építményüzemeltetés 
Általános épülettakarítás 
Zöldterület-kezelés 

Egyéb vendéglátás 
Óvodai intézményi étkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 

8510 
851011 
851012 

81 
811000 
812100 
813000 

562 9 
562912 
562917 

682 0 
682002 

a) nevelési feladatok ellátása a gyermekek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig, 
b) legalább napi 4 óra biztosítása az ötödik életévét betöltött gyermekek számára a nevelési év 

kezdő napjától, 
c) a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások 

biztosítása, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben 
meghatározottak szerint a gyermekek napközbeni ellátása, 

d) a nevelési program végrehajtása során együttműködés más nevelési-oktatási 
intézményekkel, 

c) a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, illetve az Országos 
Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján integráltan nevelhető-oktatható 
autista sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása [Kt. 121. § (l) bekezdés 29. pont a) 
al pontja], 
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t) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdö 
integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása a szakértői bizottság 
véleménye alapján [Kt 121. §(l) bekezdés 29. pont b) alpontja]. 

ll. Az intézmény típusa: 
óvoda 

11.1. Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
n mcs 

11.2. Tagintézménye: 
n mcs 

11.3. Maximális gyermek létszám: 
100 fő 

11.4. Tagozat: 
nm cs 

11.5. Csoportok száma: 
4 

12. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 

Ingatlanok: 
Megnevezése 
Kőbányai Gyöngyike Óvoda 
2. sz. Gondozási Központtal, 
az Orvosi Rendelővel, a 
Gyennekorvosi Rendelővel 
és a Gyöngyike Bölcsödével 
közösen használt osztatlan 
ingatlan 

Címe 
1101 Budapest, SaJgótarjáni út 47. 

Hrsz. 
3891112 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendeletnek 
megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az óvodában az éves leltár szerint nyilvántartott tárgyi 
eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek. Az óvoda a 
rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatai ellátásához szabadon használhatja. 

13. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkom1ányzat Képviselő-testülete 
legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 
a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXllL 

törvény szerint. 
b) munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény szerint. 
c) megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, szcrinL 



Záradék: 

l. A Kőbányai Gyöngyike Óvoda (1101 Budapest, Salgótarjáni út 47.) módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a ... /2011. (VIII. 25.) határozatával2011. szeptember l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 20 ll. augusztus 25. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 

4 



Kőbányai Gyöngyike Óvoda (1101 Budapest, Salgótarjáni út 47.) 

Albertirsai út 
Albertirsai köz 
Csilla utca 
Fehér út l-13-ig 
Gyöngyike utca 
Hős utca 
Hungária körút l-3-ig 
Kerepesi út 47-ll 9-ig 
Pongrác út l-13-ig 
Salgótarjáni utca 
Zách utca 



19. melléklet a~/20 ll. (VIII. 25.) képviselő-testületi határozathoz 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 213/1993. (II. 9.) 
határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Hárslevelű 
Óvoda (ll 06 Budapest, Hárslevelű u. 5.) alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 9. §(4) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § 
(l) bekezdés b) pontja, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) 
bekezdése és l 02. § (2) bekezdés a) pontja alapján az alábbiak szerint módosítja: 

J. Az alapító okirat bevezető része helyébe az alábbiszöveg lép: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Hárslevelű 
Óvoda (1106 Budapest, Hárslevelű u. 5.) alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § 
(l) bekezdés b) pontja, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) 
bekezdése és 102. § (2) bekezdés a) pontja alapján a módosításokkal egységes szerkezetben az 
alábbiak szerint adja ki: 

2. Az alapító okirat l) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

l. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Hárslevelű Óvoda 
OM azonosítója: 034427 

Székhelye: 
Címe 
ll 06 Budapest, Hárslevelű u. 5. 

Hrsz. 
42526/173 

3. Az alapító okirat 3) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

3. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 
Napközi Otthonos Óvoda - ll 06 Budapest, Szellőrózsa u. 9-11. 

4. Az alapító okirat 4) pontja he~rébe az alábbiszöveg lép: 

4. Létrehozásáról rendelkező határozat: 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 213/1993. (II. 9.) határozata. 

5. A z alapító okirat 5) pontja he~vébe az alábbi szöveg lép: 

5. A költségvetési szerv alapítójának neve, székhelye: 
X. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága 
J 102 Budapest, Pataki István tér 29. 



6. Az alapító okirat 6) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

6. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Irányítási jogkörét a Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

6.1. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 

7. Az alapító okirat 7) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

7. A költségvetési szerv működési köre: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet amit az alapító okirat melléklete tartalmaz. 

8. Az alapító okirat 8) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
a) önálló jogi személy, 
b) önállóan működő költségvetési szerv, 
c) meghatározott pénzügyi-gazdálkodási feladatait Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkonnányzat Polgármesteri Hivatala lá~a el. 

9. Az alapító okirat 9) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) alapján óvodai nevelés, 
ellátás. 

Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése: 
Iskolai előkészítő oktatás- 851 O l O 

l O. Az alapító okirat l O) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

10. Alaptevékenysége: 
Övodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása- 851 OOO 

Iskolai előkészítő oktatás 
Ó\·odai nevelés, ellátás 
Sajátos nevelési igényü gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés 
Építményüzemeltetés 
Általános épülettakarítás 
Zöldterület kezelés 

8510 
851 o ll 
8 51012 

81 
811000 
812100 
813000 
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Egyéb vendéglátás 
Óvodai intézményi étkeztetés 
Munkahe1yi étkeztetés 

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 

562 9 
562912 
562917 

682 0 
682002 

a) nevelési feladatok ellátása a gyermekek 3 éves korától a tankötelezetts~g kezdetéig, 
b) legalább napi 4 óra biztosítása az ötödik életévét betöltött gyermekek számára a nevelési év 

kezdő napjától, 
c) a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások 

biztosítása, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben 
meghatározottak szerint a gyermekek napközbeni ellátása, 

d) a nevelési program végrehajtása során együttműködés más nevelési-oktatási 
intézményekkel, 

e) a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, illetve az Országos 
Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján integráltan nevelhető-oktatható 
autista, integráltan nevelhető Down szindrómával élő és a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő sajátos nevelési igényű 
gyermekek ellátása [Kt. 121. §(l) bekezdés 29. pont a) alpontja], 

f) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő 
integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása a szakértői bizottság 
véleménye alapján [Kt. 121. § (l) bekezdés 29. pont b) al pontja]. 

ll. Az alapító okirat ll) pontja helyébe alábbiszöveg lép: 

ll. Az intézmény típusa: 
óvoda 

11.1. Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
mncs 

11.2. Tagintézménye: 
n mcs 

11.3. Maximális gyermek létszám: 
100 fő 

11.4. Tagozat: 
n mcs 

11.5. Csoportok száma: 
4 



12. Az alapító okirat 12) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

12. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 

Ingatlanok: 
Megnevezése Címe 
Kőbányai Hárslevelű Óvoda ll 06 Budapest, Hárslevelű u. 5. 

Hrsz. 
42526/173 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkom1ányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendeletnek 
megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az óvodában az éves leltár szerint nyilvántartott tárgyi 
eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek Az óvoda a 
rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatai ellátásához szabadon használha~a. 

13. Az alapító okirat 13) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

13. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

14. Az alapító okirat 14) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 
a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény szerint, 
b) munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény szerint, 
c) megbízás i jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény szerint. 

15. Az alapító okirat 15), 16) és 17) pontja törlésre kerül. 

16. Az alapító okirat Záradékának l. afpontja helyébe a következőszöveg lép: 

L A Kőbányai Hárslevelű Óvoda (1106 Budapest, Hárslevelű u. 5.) módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a .. ./2011. (VIII. 25.) határozatával201 l. szeptember l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
me!léklet. 

3. Jelen okirat nem sclejtezhctő, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Záradék 

l. A Kőbányai Hárslevelű Óvoda (ll 06 Budapest, Hárslevelű u. 5.) alapító okiratának módosító 
ok iratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a .. ./20 ll. (VIII. 
25.} határozatával 201 l. szeptember l-jei hatállyal adta ki. 
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2. A módosító okirat az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 2011. augusztus 25. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 

5 



20. melléklet a?.i-1-12011. (VIII. 25.) képviselő-testületi határozathoz 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Hárslevelű 
Óvoda (ll 06 Budapest, Hárslevelű u. 5.) alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 9.§ (4) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § 
(l) bekezdés b) pontja, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) 
bekezdése és l 02. § (2) bekezdés a) pontja alapján a módosításokkal egységes szerkezctben az 
alábbiak szerint adja ki: 

l. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Hárslevelű Óvoda 
OM azonosítója: 034427 

Székhelye: 
Címe 
ll 06 Budapest, Hárslevelű u. 5. 

2. Az alapítás éve: 
1933 

3. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 

Hrsz. 
42526/173 

Napközi Otthonos Óvoda- ll 06 Budapest, Szellőrózsa u. 9-ll. 

4. Létrehozásáról rendelkező határozat: 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 213/1993. (II. 9.) határozata. 

5. A költségvetési szerv alapítójának neve, székhelye: 
X. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága 
1102 Budapest, Pataki István tér 29. 

6. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 
Irányítási jogkörét a Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

6.1. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
ll 02 Budapest. Sze nt László tér 29. 

7. A költségvetési szerv működési köre: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet amit az alapító okirat mclléklete tartalmaz. 



8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
a) önálló jogi személy, 
b) önállóan működő költségvetési szerv, 
c) meghatározott pénzügyi-gazdálkodási feladatait Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkom1ányzat Polgármesteri Hivatala látja eL 

9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt) alapján óvodai nevelés, 
ellátás. 

Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése: 
Iskolai előkészítő oktatás- 851 O l O 

10. Alaptevékenysége: 
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása- 851 OOO 

Iskolai előkészítő oktatás 
Óvodai nevelés, ellátás 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés 
Építményüzemeltetés 
Általános épülettakarítás 
Zöldterület kezelés 

Egyéb vendéglátás 
Óvodai intézményi étkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat 

Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 

8510 
851 Ol l 
851012 

81 
811000 
812100 
813000 

562 9 
562912 
562917 

6 820 
682002 

a) nevelési feladatok ellátása a gyermekek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig, 
b) legalább napi 4 óra biztosítása az ötödik életévét betöltött gyermekek számára a nevelési év 

kezdő napjától, 
c) a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások 

biztosítása, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben 
meghatározottak szerint a gyermekek napközbeni ellátása, 

d) a nevelési program végrehajtása során együttműködés más nevelési-oktatási 
intézményekkel, 

e) a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, illetve az Országos 
Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján integráltan nevelhető-oktatható 
autista, integráltan nevelhető Down szindrómával élő és a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdö sajátos nevelési igényű 
gyermekek ellátása fKt 121. § (1) bekezdés 29. pont a) alpontja], 
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t) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő 
integráltan nevelhető sajátos nevelési igényü gyermekek ellátása a szaké11ői bizottság 
véleménye alapján [KL 121. §(l) bekezdés 29. pont b) alpontja]. 

ll. Az intézmény típusa: 
óvoda 

11.1. Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
nm cs 

11.2. Tagintézménye: 
n mcs 

11.3. Maximális gyermek létszám: 
100 fő 

11.4. Tagozat: 
mncs 

11.5. Csoportok száma: 
4 

12. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 

Ingatlanok: 
Megnevezése Címe 
Kőbányai Hárslevel ü Óvoda 1106 Budapest, Hárslevelü u. 5. 

Hrsz. 
42526/173 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendeletnek 
megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az óvodában az éves leltár szerint nyilvántartott tárgyi 
eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek. Az óvoda a 
rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatai ellátásához szabadon használhatja. 

13. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületc 
legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok} megjelölése: 
a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény szerint, 
b) munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény szcrint 
c) megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló l 959. évi IV. törvény szerint 



Záradék 

l. A Kőbányai Hárslevelű Óvoda (1106 Budapest, Hárslevelű u. 5.) módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselö-testülete a .. ./20 ll. (VIII. 25.) határozatával 20 ll. szeptember l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

3. Jelen okirat nem selejtezhetö, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 20 ll. augusztus 25. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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Kőbányai Hárslevelű Óvoda (1106 Budapest, Hárslevelű u. 5.) 

Bársonyvirág utca 
Bojtocska utca 
Borsika utca 
Csillagvirág utca 
Dombhát utca 
Eszterlánc utca 
Ezüstfa utca 
Hárslevelű utca 

Jászberényi út 71-től és 94-tól végig 
Keresztúri út 148-21 O-ig 
Köszméte utca 
Lángvirág utca 

Legényrózsa utca 
Magyarfalu utca 
Napmátka utca 
Régi vám utca 
Rézvirág utca 
Sulyom utca 
Szellőrózsa utca 
Túzok köz 
Túzok utca 
Tündérflhi utca 
Vadszőlő utca 
Vörösfenyő utca 
Zöldpálya utca 

Melléklet 



21. melléklet aT-!?12011. (VIII. 25.) képviselőtestületi határozathoz 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 20611993. (II. 9.) 
határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág 
Óvoda (1107 Budapest, Kékvirág u. 5.) alapítóokiratátahelyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 9. §(4) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §(l) 
bekezdés b) pontja, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdése 
és 102. §(2) bekezdés a) pontja alapján az alábbiak szerint módosítja: 

J. Az alapító okirat bevezető része helyébe az alábbiszöveg lép: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Kékvirág 
Óvoda (ll07 Budapest, Kékvirág u. 5.) alapítóokiratátahelyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 9.§ (4) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §(l) 
bekezdés b) pontja, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdése 
és l 02. § (2) bekezdés a) pontja alapján a módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak szerint 
adja ki: 

2. Az alapító okirat l) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

l. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Kékvirág Óvoda 
OM azonosítója: 034425 

Székhelye: 
Címe 
ll 07 Budapest, Kékvirág u. 5. 

Hrsz. 
38929/9 

3. Az alapító okirat 3) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

3. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 
Napközi Otthonos Óvoda- 1101 Budapest, Ceglédi u. 5. 

4. Az alapító okirat 4) pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

4. Létrehozásáról rendelkező határozat: 
X. kerületi Tanács V égrehajtó Bizottsága létesítette 1959-ben, 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 206/1993. (II. 9.) határozata. 

5. Az alapító okirat 5) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

5. A költségvetési szerv alapítójának neve, székhelye: 
X. kerületi Tanács V égrehajtó Bizottsága 
ll 02 Budapest, Pataki István tér 29. 



6. Az alapító okirat 6) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

6. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Irányítási jogkörét a Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

6.1. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkonnányzat 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 

7. Az alapító okirat 7) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

7. A költségvetési szerv működési köre: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet, amit az alapító okirat melléklete tartalmaz. 

8. Az alapító okirat 8) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
a) önálló jogi személy, 
b) önállóan működő költségvetési szerv, 
c) meghatározott pénzügyi-gazdálkodási feladatait Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat Polgármesteri Hivatala lá1ja cl. 

9. Az alapító okirat 9) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) alapján óvodai nevelés, 
ellátás. 

Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése: 
Iskolai előkészítő oktatás- 851 O l O 

l O. Az alapító okirat l O) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

10. Alaptevékenysége: 

Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása- 851 OOO 

Iskolai előkészítő oktatás 
Óvodai nevelés. ellátás 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés 
Építményüzemeltetés 
Általános épülettakarítás 
Zöldterület-kezelés 

8510 
851011 
851012 

81 
811000 
812100 
813000 
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Egyéb vendéglátás 
Óvodai intézményi étkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 

5 629 
562912 
562917 
682 0 
682002 

a) nevelési feladatok ellátása a gyermekek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig, 
b) legalább napi 4 óra biztosítása az ötödik életévét betöltött gyermekek számára a nevelési év 

kezdő napjától, 
c) a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások 

biztosítása, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben 
meghatározottak szerint a gyem1ekek napközbeni ellátása, 

d) a nevelési program végrehajtása során együttműködés más nevelési-oktatási 
intézményekkel, 

e) a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, illetve az Országos 
Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján integráltan nevelhető-oktatható 
autista, beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, sajátos nevelési igényű gyermekek 
ellátása [Kt. 121. §(l) bekenlés 29. pont a) alpontja], 

f) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő 
integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása a szakértői bizottság 
véleménye alapján [Kt. 121. §(l) bekezdés 29. pont b) alpontja]. 

Il. Az alapító okirat II) pontja helyéhe alábbiszöveg lép: 

lL Az intézmény típusa: 
óvoda 

11.1. Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
n mcs 

11.2. Tagintézménye: 
mncs 

11.3. Maximális gyermek létszám: 
172 fő 

11.4. Tagozat: 
2 fejlesztő csoport (maximum 15 fő csoportonként) 

11.5. Csoportok száma: 
7 

12. Az alapító okirat 12) pontja helyéhe az alábbiszöveg lép: 



12. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 

Ingatlanok: 
Megnevezése 
Kőbányai Kékvirág Óvoda 

Címe 
ll 07 Budapest, Kékvirág u. 5. 

Hrsz. 
38929/9 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkonnányzati rendeletnek 
megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az óvodában az éves leltár szerint nyilvántartott tárgyi 
eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek. Az óvoda a 
rendelkezésérc álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatai ellátásához szabadon használhatja. 

13. Az alapító okirat 13) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

13. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás ú~ án. 

14. Az alapító okirat 14) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 
a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény szerint, 

b) munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény szerint, 
c) megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény sze ri nt. 

15. Az alapító okirat 15), 16) és 17) pontja törlésre kerül. 

16. Az alapító okirat Záradékának l. a/pontja helyébe a következőszöveg lép: 

l. A Kőbányai Kékvirág Óvoda (1107 Budapest, Kékvirág u. 5.) módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a .. ./2011. (VIII. 25.) határozatával201 l. szeptember l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Záradék 

l. A Kőbányai Kékvirág Óvoda (1107 Budapest, Kékvirág u. 5.) alapító okiratának módosító 
okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a .. ./20 l I. (VIII. 
25.) határozatával201 l. szepternber l-jei hatállyal adta ki. 
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2. A módosító okirat az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 201 L augusztus 25. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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22. melléklct a:fl?/20 ll. (VIII. 25.) képviselő-testületi határozathoz 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Kékvirág 
Óvoda (ll 07 Budapest, Kékvirág u. 5.) alapító okiratátahelyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 9.§ (4) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §(l} 
bekezdés b) pontja, valamint a közoktatásról szóló !993. évi LXXIX. törvény 3 7. § (5} bekezdése 
és 102. §(2) bekezdés a) pontja alapján a módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak szerint 
adja ki: 

l. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Kékvirág Óvoda 
OM azonosítója: 034425 

Székhelye: 
Címe 
ll 07 Budapest, Kékvirág u. 5. 

2. Az alapítás éve: 
1959 

Hrsz. 
38929/9 

3. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 
Napközi Otthonos Óvoda- 1101 Budapest, Ceglédi u. 5. 

4. Létrehozásáról rendelkező határozat: 
X. kerületi Tanács V égrehajtó Bizottsága létesítette 1959-ben, 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 206/1993. (IL 9.) határozata. 

5. A költségvetési szerv alapítójának neve, székhelye: 
X. kerületi Tanács Végreh~tó Bizottsága 
1102 Budapest, Pataki István tér 29. 

6. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Irányítási jogkörét a Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

6.1. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 

7. A költségvetési szerv működési köre: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
müködési körzet, amit az alapító okirat mclléklete tartalmaz. 



8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
a) önálló jogi személy, 
b) önállóan működő költségvetési szerv, 
c) meghatározott pénzügyi-gazdálkodási feladatait Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. 

9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) alapján óvodai nevelés, 
ellátás. 

Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése: 
Iskolai előkészítő oktatás- 851 O l O 

10. Alaptevékenysége: 
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása- 85] OOO 

Iskolai előkészítő oktatás 
Óvodai nevelés, ellátás 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés 
Építményüzemeltetés 
Általános épülettakarítás 
Zöldterület-kezelés 

Egyéb vendéglátás 
Óvodai intézményi étkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 

8510 
851011 
851012 

81 
811000 
812100 
813000 

562 9 
562912 
562917 

682 0 
682002 

a) nevelési feladatok ellátása a gyermekek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig, 
b) legalább napi 4 óra biztosítása az ötödik életévét betöltött gyermekek számára a nevelési év 

kezdő napjától, 
c) a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások 

biztosítása, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben 
meghatározottak szerint a gyem1ekek napközbeni ellátása, 

d) a nevelési program végrehajtása során együttműködés más nevelési-oktatási 
intézményekkel, 

e) a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértói és Rehabilitációs Bizottság, illetve az Országos 
Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján integráltan nevelhető-oktatható 
autista, beszédfogyatékos. enyhe értelmi fogyatékos, sajátos nevelési igényű gyermekek 
ellátása fKt. 121. § (1) bekezdés 29. pont a) alpontja], 
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f) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő 
integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása a szakértői bizottság 
véleménye alapján [Kt. 121. §(l) bekezdés 29. pont h) alpontja]. 

ll. Az intézmény típusa: 
óvoda 

11.1. Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
mncs 

11.2. Tagintézménye: 
n mcs 

11.3. Maximális gyermek létszám: 
172 to 

11.4. Tagozat: 
2 fejlesztő csoport (maximum 15 fő csoportonként) 

11.5. Csoportok száma: 
7 

12. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 

Ingatlanok: 
Megnevezése 
Kőbányai Kékvirág Óvoda 

Címe 
1107 Budapest, Kékvirág u. 5. 

Hrsz. 
38929/9 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendeletnek 
megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az óvodában az éves leltár szerint nyilvántartott tárgyi 
eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek. Az óvoda a 
rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatai ellátásához szabadon használhatja. 

13. V ezefőjének megbízás i rendje: 
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 
a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIlL 

törvény szerint, 
b) munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény szerint, 
c) megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény szerint. 

, 
.) 



Záradék: 

l. A Kőbányai Kékvirág Óvoda (1107 Budapest, Kékvirág lL 5.) módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a .. ./20 ll. (VIII. 25.) határozatával 20 ll. szeptember l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 2011. augusztus 25. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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Kőbányai Kékvirág Óvoda (1107 Budapest, Kékvirág u. 5.) 

Árpa utca páros oldal 
Balkán utca 
Belényes utca 
Bihari út 1-17-ig, 2-10-ig 
Ceglédi út 1-13-ig és 2-26-ig 
Derecskei utca 
Érsemlyéni utca 
Fertő utca 
Ifjúsági sétány 
Kékvirág utca 

Könyves Kálmán körút páros oldal 
Makk utca 
Somfa köz páros oldal 
Somfa utca páros oldal 
Teherkocsi utca 
Üllői köz 
Üllői út l 06-122-ig 

Vajda Péter utca páratlan oldal 
Zágrábi köz 
Zágrábi utca 1-3. 

Melléklet 



23. melléklet a HY120 ll. (VIII. 25.) képviselő-testületi határozathoz 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 20911993. (II. 9.) 
határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Kincskeresők Óvoda (1105 Budapest, Mádi u. 4-6.) alapító okiratát a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 9.§ (4) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 
törvény 88.§ (l) bekezdés b) pontja, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. 
§(5) bekezdése és 102. §(2) bekezdés a) pontja alapján az alábbiak szerint módosítja: 

l. Az alapító okirat bevezető része helyébe az alábbiszöveg lép: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Kincskeresők Óvoda (1105 Budapest, Mádi u. 4-6.) alapító okiratát a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 
törvény 88.§ (l) bekezdés b) pontja, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. 
§(5) bekezdése és 102. § (2) bekezdés a) pontja alapján a módosításokkal egységes szerkezetben az 
alábbiak szerint adja ki: 

2. Az alapító okirat l) ponija helyébe az alábbi szöveg lép: 

L A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Kincskeresők Óvoda 
OM azonosítója: 034421 

Székhelye: 
Címe 
1105 Budapest, Mádi u. 4-6. 

Hrsz. 
41368 

3. Az alapító okirat 3) ponija helyébe az alábbiszöveg lép: 

3. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 
n mcs 

4. Az alapító okirat 4) ponija helyébe az alábbiszöveg lép: 

4. Létrehozásáról rendelkező határozat: 
X. kerületi Tanács V égrehajtó Bizottsága létesítette 1972-ben, 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 20911993. (IL 9.) határozata. 

5. Az alapító okirat 5) ponija helyébe az alábbi szöveg lép: 

5. A költségvetési szerv alapítójának neve, székhelye: 
X. kerületi Tanács V égrehajtó Bizottsága 
1102 Budapest, Pataki István tér 29. 



6. Az alapító okirat 6) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

6. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Irányítási jogkörét a Polgármesteri Hivatala ú~ án gyakorolja. 

6.1. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 

7. Az alapító okirat 7) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

7. A költségvetési szerv működési köre: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet, amit az alapító okirat melléklete tartalmaz. 

8. Az alapító okirat 8) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
a) önálló jogi személy, 
b) önállóan működő költségvetési szerv, 
c) meghatározott pénzügyi-gazdálkodási feladatait Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. 

9. Az alapító okirat 9) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) alapján óvodai nevelés, 
ellátás. 

Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése: 
Iskolai előkészítő oktatás - 851 O l O 

l O. Az alapító okirat l O) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

10. Alaptevékenysége: 
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása - 851 OOO 

Iskolai előkészítő oktatás 
Óvodai nevelés, ellátás 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés 
Építményüzemeltetés 
Általános épülettakarítás 
Zöldterület-kezelés 

Egyéb vendéglátás 
Óvodai intézményi étkeztetés 

8510 
851011 
851012 

81 
811000 
812100 
813000 

562 9 
562912 
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Munkahelyi étkeztetés 

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 

562917 

682 0 
682002 

a) nevelési feladatok ellátása a gyermekek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig, 
b) legalább napi 4 óra biztosítása az ötödik életévét betöltött gyermekek számára a nevelési év 

kezdő napjától, 
c) a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások 

biztosítása, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben 
meghatározottak szerint a gyermekek napközbeni ellátása, 

d) a nevelési program végrehajtása során együttműködés más nevelési-oktatási 
intézmény ekkel, 

e) a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, illetve az Országos 
Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján integráltan nevelhető-oktatható 
autista, integráltan nevelhető enyhe értelmi fogyatékos, sajátos nevelési igényű gyermekek 
ellátása [Kt. 121. §(l) bekezdés 29. pont a) alpontja], 

t) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő 
integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása a szakértői bizottság 
véleménye alapján [Kt. 121. §(l) bekezdés 29. pont b) alpon~a]. 

ll. Az alapító okirat ll) pontja helyébe alábbiszöveg lép: 

ll. Az intézmény típusa: 
óvoda 

11.1. Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
mncs 

11.2. Tagintézménye: 
n mcs 

11.3. Maximális gyermek létszám: 
13l.fő 

11.4. Tagozat: 
nm cs 

11.5. Csoportok száma: 
5 

12. Az alapító okirat 12) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 
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12. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 

Ingatlanok: 
Megnevezése 
Kőbányai Kincskeresők Óvoda 

Címe 
ll 05 Budapest, Mádi u. 4-6. 

Hrsz. 
41368 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Fő város X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendeletnek 
megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az óvodában az éves leltár szerint nyilvántartott tárgyi 
eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek Az óvoda a 
rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatai ellátásához szabadon használhatja. 

13. Az alapító okirat 13) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

13. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

14. Az alapító okirat 14) pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 
a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény szerint, 
b) munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény szerint, 
c) megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény szerint. 

15. Az alapító okirat 15), 16) és 17) pontja törlésre kerül. 

16. Az alapító okirat Záradékának l. a/pontja helyébe a következőszöveg lép: 

l. A Kőbányai Kincskeresők Óvoda (1105 Budapest, Mádi u. 4-6.) módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a .. ./20 ll. (VIII. 25.) határozatával 20 ll. szeptember l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Záradék 

1. A Kőbányai Kincskeresők Óvoda (ll 05 Budapest, Mádi u. 4-6.) alapító okiratának módosító 
okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületc a .. ./2011. (VIII. 
25.) határozatával 2011. szeptember l-jei hatállyal adta ki. 
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2. A módosító okirat az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 20 ll. augusztus 25. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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24. melléklet a~1~/20 ll. (VIII. 25.) képviselő-testületi határozathoz 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Kincskeresők Óvoda (ll 05 Budapest, Mádi u. 4-6.) alapító okiratát a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 
törvény 88.§ (l) bekezdés b) pontja, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. 
§(5) bekezdése és 102. §(2) bekezdés a) pontja alapján a módosításokkal egységes szerkezetben az 

alábbiak szerint adja ki: 

l. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Kincskeresők Óvoda 
OM azonosítója: 034421 

Székhelye: 
Címe 
ll 05 Budapest, Mádi u. 4-6. 

2. Az alapítás éve: 
1972 

3. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 
mncs 

4. Létrehozásáról rendelkező határozat: 

Hrsz. 
41368 

X. kerületi Tanács V égrehajtó Bizottsága létesítette 1972-ben, 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 209/1993. (II. 9.) határozata. 

5. A költségvetési szerv alapítójának neve, székhelye: 
X. kerületi Tanács V égrehajtó Bizottsága 
1102 Budapest, Pataki István tér 29. 

6. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest Sze nt László tér 29. 
Irányítási jogkörét a Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

6.1. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 

7. A költségvetési szerv működési köre: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
müködési körzet, amit az alapító okirat melléklete tartalmaz. 



8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
a) önálló jogi személy, 
b) önállóan működő költségvetési szerv, 
c) meghatározott pénzügyi-gazdálkodási feladatait Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. 

9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) alapján óvodai nevelés, 
ellátás. 

Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése: 
Iskolai előkészítő oktatás- 851 O l O 

10. Alaptevékenysége: 
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása- 851 OOO 

Iskolai előkészítő oktatás 
Óvodai nevelés, ellátás 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

Építményüzemeltetés~ zöldterület-kezelés 
Építményüzemeltetés 
Általános épülettakarítás 
Zöldterület-kezelés 

Egyéb vendéglátás 
Óvodai intézményi étkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 

8510 
851011 
851012 

81 
811000 
812100 
813000 

562 9 
562912 
562917 

6 820 
682002 

a) nevelési feladatok ellátása a gyermekek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig, 
b) legalább napi 4 óra biztosítása az ötödik életévét betöltött gyem1ekek számára a nevelési év 

kezdő napjától, 
c) a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások 

biztosítása, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben 
meghatározottak szerint a gyermekek napközbeni ellátása, 

d) a nevelési program végrehajtása során együttműködés más nevelési-oktatási 
intézményekkel, 

e) a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, illetve az Országos 
Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján integráltan nevelhető-oktatható 
autista, integráltan nevelhető enyhe értelmi fogyatékos, sajátos nevelési igényű gyermekek 
ellátása [Kt. 121. §(l) bekezdés 29. pont a) alpontja], 
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t) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő 
integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása a szakértői bizottság 
véleménye alapján [Kt 121. § (l) bekezdés 29. pont b) al pontja]. · 

ll. Az intézmény típusa: 
óvoda 

11.1. Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
mncs 

11.2. Tagintézménye: 
n mcs 

11.3. Maximális gyermek létszám: 
131 fő 

11.4. Tagozat: 
mncs 

11.5. Csoportok száma: 
5 

12. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 

Ingatlanok: 
Megnevezése 
Kőbányai Kincskeresők Óvoda 

Címe 
ll 05 Budapest, Mádi u. 4-6. 

Hrsz. 
41368 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendeletnek 
megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az óvodában az éves leltár szerint nyilvántartott tárgyi 
eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek. Az óvoda a 
rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatai ellátásához szabadon használhatja. 

13. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárá.<; útján. 

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: 
a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIlL 

törvény szerint 
b) munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény szerint 
c) megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény szerint. 



Záradék: 

l. A Kőbányai Kincskeresők Óvoda (1105 Budapest, Mádi u. 4-6.) módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a .. ./20 ll. (VIII. 25.) határozatával 20 ll. szeptember l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 2011. augusztus 25. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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Kőbányai Kincskereső Óvoda (1105 Budapest, Mádi u. 4-6.) 

Csősz köz 
Csősztorony utca 

Fehér köz 

Fehér út 15-től végig 

Gitár utca 2-30-ig 

Harmatköz 
Harmat utca 18-46-ig 

Ihász köz 
Kőrösi Csoma Sándor út 43-tól végig 

Mádi utca 1-53-ig és 2-52-íg 

Maláta köz 

Maláta utca 

Nyitra utca 

Melléklet 



25. melléklet at:t.-02011. (VIII. 25.) képviselő-testületi határozathoz 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 210/1993. (IL 9.) 
határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kiskakas 
Óvoda (1104 Budapest, Mádi u. 86-94.) alapítóokiratátahelyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 9.§ (4) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§ (l) 
bekezdés b) pontja, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdése 
és 102. § (2) bekezdés a) pontja alapján az alábbiak szerint módosítja: 

l. Az alapító okirat bevezető része helyébe az alábbi szöveg lép: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Kiskakas 
Óvoda (1104 Budapest, Mádi u. 86-94.) alapítóokiratátahelyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 9.§ (4) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§ (l) 
bekezdés b) pontja, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdése 
és 102. § (2) bekezdés a) pontja alapján a módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak szerint 
adja ki: 

2. Az alapító okirat l) pontja helyéhe az alábbiszöveg lép: 

l. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Kiskakas Óvoda 
OM azonosítója: 034422 

Székhelye: 
Címe 
1104 Budapest, Mádi u. 86-94. 

Hrsz. 
41203/7 

3. Az alapító okirat 3) pontja helyéhe az alábbiszöveg lép: 

3. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 
n mcs 

4. Az alapító okirat 4) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

4. Létrehozásáról rendelkező határozat: 
X. kerületi Tanács V égrehajtó Bizottsága létesítette 1972-ben, 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 210/l 993. (IL 9.) határozata. 

5. Az alapító okirat 5) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

5. A költségvetési szerv alapítójának neve, székhelye: 
X. kerületi Tanács V égrehajtó Bizottsága 
1102 Budapest, Pataki István tér 29. 



6. Az alapító okirat 6) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

6. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 
Irányítási jogkörét a Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

6.1. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 

7. Az alapító okirat 7) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

7. A költségvetési szerv működési köre: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet, amit az alapító okirat melléklete tartalmaz. 

8. Az alapító okirat 8) pontja helyéhe az alábbiszöveg lép: 

8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
a) önálló jogi személy, 
b) önállóan működő költségvetési szerv, 
c) meghatározott pénzügyi-gazdálkodási feladatait Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. 

9. Az alapító okirat 9) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) alapján óvodai nevelés, 
ellátás. 

Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése: 
Iskolai előkészítő oktatás- 851 O l O 

l 0. Az alapító okirat l O) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

10. Alaptevékenysége: 
Óvoda i nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása- 851 OOO 

Iskolai előkészítő oktatás 
Óvodai nevelés, ellátás 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés 
Építményüzemeltetés 
Általános épülettakarítás 
Zöldterület-kezelés 

8510 
851011 
851012 

81 
811000 
812100 
813000 
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Egyéb vendéglátás 
Óvodai intézményi étkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 

5 629 
562912 
562917 

682 0 
682002 

a) nevelési feladatok ellátása a gyermekek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig, 
b) legalább napi 4 óra biztosítása az ötödik életévét betöltött gyem1ekek számára a nevelési év 

kezdő napjától, 
c) a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások 

biztosítása, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben 
meghatározottak szerint a gyermekek napközbeni ellátása, 

d) a nevelési program végrehajtása során együttműködés más nevelési-oktatási 
intézményekkel, 

e) a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, illetve az Országos 
Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján integráltan nevelhető-oktatható 
mozgássérült, autista, sa j á tos nevelési igényű gyermekek ellátása [Kt. 12 L § (l) bekezdés 
29. pont a) alpontja], 

t) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő 
integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása a szakértői bizottság 
véleménye alapján [Kt. 121. §(l) bekezdés 29. pont b) alpontja]. 

ll. Az alapító okirat ll) pontja helyébe alábbiszöveg lép: 

ll. Az intézmény típusa: 
óvoda 

11.1. Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
mncs 

11.2. Tagintézménye: 
mncs 

11.3. Maximális gyermek létszám: 
194 fő 

11.4. Tagozat: 
n mcs 

11.5. Csoportok száma: 
8 



12. Az alapító okirat 12) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

12. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 

Ingatlanok: 
Megnevezése 
Kőbányai Kiskakas Óvoda a 
Kőbányai Gyermekjóléti 
Központtal közösen használt 
osztatlan ingatlan 

Címe 
1104 Budapest, Mádi u. 86-94. 

Hrsz. 
41203/7 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendeletnek 
megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosítha~ja. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az óvodában az éves leltár szerint nyilvántartott tárgyi 
eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek. Az óvoda a 
rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatai ellátásához szabadon használhatja. 

13. Az alapító okirat 13) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

13. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

14. Az alapító okirat 14) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 
a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIlL 

törvény szerint, 
b) munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény szerint, 
c) megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény szerint. 

15. Az alapító okirat 15), 16) és 17) pontja törlésre kerül. 

16. Az alapító okirat Záradékának l. afpontja helyébe a következőszöveg lép: 

l. A Kőbányai Kiskakas Óvoda (1104 Budapest, Mádi u. 86-94.) módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a .. ./2011. (VIII. 25.) határozatával201 l. szeptember l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

4 



Záradék 

l. A Kőbányai Kiskakas Óvoda (1104 Budapest, Mádi u. 86-94.) alapító okiratának módosító 
okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselö-testülete a .. ./2011. (VIII. 
25.) határozatával 2011. szeptember l-jei hatállyal adta ki. 

2. A módosító okirat az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi. 

3. Jelen okirat nem selejtezhetö, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 20 ll. augusztus 25. 

Dr. Szabó Krisztián 
Jegyző 

Kovács Róbert 
Polgármester 
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26. melléklet a tt~/20 ll. (VIII. 25.) képviselő-testületi határozathoz 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Kiskakas 
Óvoda (1104 Budapest, Mádi u. 86-94.) alapítóokiratátahelyi önkonnányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §(l) 
bekezdés b) pontja, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§ (5) bekezdése 
és l 02. § (2) bekezdés a) pontja alapján a módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak szerint 
adja ki: 

1. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Kiskakas Óvoda 
OM azonosítója: 034422 

Székhelye: 
Címe 
1104 Budapest, Mádi u. 86-94. 

2. Az alapítás éve: 
1972 

3. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 
mncs 

4. Létrehozásáról rendelkező határozat: 

Hrsz. 
41203/7 

X. kerületi Tanács V égrehajtó Bizottsága létesítette 1972-ben, 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 210/1993. (II. 9.) határozata. 

5. A költségvetési szerv alapítójának neve, székhelye: 
X. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága 
1102 Budapest, Pataki István tér 29. 

6. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
l I 02 Budapest, Szent László tér 29. 
Irányítási jogkörét a Polgármesteri Hivatala ú~ján gyakorolja. 

6.1. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkom1ányzat 
ll 02 Budapest Szent László tér 29. 

7. A költségvetési szerv működési köre: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkom1ányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet, amit az alapító okirat melléklete tartalmaz. 

8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
a) önálló jogi személy, 



b) önállóan működő költségvetési szerv, 
c) meghatározott pénzügyi-gazdálkodási feladatait Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat Polgármesteri Hivatala lá~a eL 

9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) alapján óvodai nevelés, 
ellátás. 

Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése: 
Iskolai előkészítő oktatás~ 851 O l O 

10. Alaptevékenysége: 
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása~ 851 OOO 

Iskolai előkészítő oktatás 
Óvodai nevelés, ellátás 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés 
Építményüzemeltetés 
Általános épülettakarítás 
Zöldterület-kezelés 

Egyéb vendéglátás 
Óvodai intézményi étkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 

8510 
851 Ol l 
851012 

81 
811000 
812100 
813000 

5 629 
562912 
562917 

682 0 
682002 

a) nevelési feladatok ellátása a gyermekek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig, 
b) legalább napi 4 óra biztosítása az ötödik életévét betöltött gyermekek számára a nevelési év 

kezdő napjától, 
c) a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások 

biztosítása, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben 
meghatározottak szerint a gyermekek napközbeni ellátása, 

d) a nevelési program végrehajtása során együttműködés más nevelési-oktatási 
intézményekkel, 

e) a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, illetve az Országos 
Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján integráltan nevelhető-oktatható 
mozgássérült, autista, sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása [Kt. 121. § (l) bekezdés 
29. pont a) alpontja], 

t) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő 
integráltan nevelhető sajátos nevelési igényü gyermekek ellátása a szakértői bizottság 
véleménye alapján [Kt. 121. § (1) bekezdés 29. pont b) alpontja]-
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ll. Az intézmény típusa: 
óvoda 

11.1. Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
n mcs 

11.2. Tagintézménye: 
n mcs 

11.3. Maximális gyermek létszám: 
194 fő 

11.4. Tagozat: 
n mcs 

11.5. Csoportok száma: 
8 

12. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 

Ingatlanok: 
Megnevezése 
Kőbányai Kiskakas Óvoda a 
Kőbányai Gyermekjóléti 
Központtal közösen használt 
osztatlan ingatlan 

Címe 
1104 Budapest, Mádi u. 86-94. 

Hrsz. 
41203/7 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendeletnek 
megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az óvodában az éves leltár szcrint nyilvántartott tárgyi 
eszközök, valarnint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek. Az óvoda a 
rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatai ellátásához szabadon használhatja. 

13. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 
a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény szerint, 
b) munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény szerint, 
c) megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény szerint. 

Záradék 

l. A Kőbányai Kiskakas Óvoda (1104 Budapest Mádi u. 86-94.) módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a .. ./2011. (VIli. 25.) határozatával201 l. szeptembcr J-jei hatállyal adta ki. 
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2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 20 ll. augusztus 25. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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27. melléklet a 1~/2011. (VIII. 25.) képviselő-testületi határozathoz 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 202/1993. (IL 9.) 
határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Mászóka 
Óvoda (1105 Budapest, Ászok u. 1-3.) alapítóokiratátahelyi önkom1ányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (l) 
bekezdés b) pontja, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdése 
és 102. §(2) bekezdés a) pontja alapján az alábbiak szerint módosítja: 

l. Az alapító okirat bevezető része helyébe az alábbi szöveg lép: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Mászóka 
Óvoda (1105 Budapest, Ászok u. 1-3.) alapítóokiratátahelyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 9.§ (4) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §(l) 
bekezdés b) pontja, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §(5) bekezdése 
és l 02. § (2) bekezdés a) pontja alapján a módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak szerint 
adja ki: 

2. Az alapító okirat l) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

l. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Mászóka Óvoda 
OM azonosítója: 034415 

Székhelye: 
Címe 
ll 05 Budapest, Ászok u. l-3. 

Hrsz. 
41446 

3. Az alapító okirat 3) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

3. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 
Napközi Otthonos Óvoda- 1105 Budapest, Ászok u. 1-3. 

4. Az alapító okirat 4) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

4. Létrehozásáról rendelkező határozat: 
X. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága létesítette 1974-ben, 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 202/1993. (II. 9.) határozata. 

5. Az alapító okirat 5) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

5. A költségvetési szerv alapítójának neve, székhelye: 
X. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága 
ll 02 Budapest, Pataki István tér 29. 



Kőbányai Kiskakas Óvoda (1104 Budapest, Mádi u. 86/94.) 

Alkér utca 60-tól és 67-től végig 
Csombor utca 

Dér utca 42-től végig 
Gitár utca 1-25-ig 

Harmat utca 48-82-ig és 63-81-ig 
Kada köz 

Kada utca 83-115-ig és 104-140-ig 
Kéknyelű utca 
Kissörgyár utca 
Kocka utca 1-5-ig, 2-4-ig 
Mádi köz 

Mádi utca 54-114-ig és 55-115-ig 
Olajliget köz 
Olajliget utca 
Olíva köz 
Özláb utca 

Pántlika utca 
Sörgyár utca l-51-ig 
Sörös utca 

Száraz utca páros oldal 
Szlávy utca 77-től végig 
Szőlőhegy utca 
Tarló utca 
Téglavető köz 

Téglavető utca 1-31-ig, 2-36-ig 
Vörösdinka utca 

Melléklet 



6. Az alapító okirat 6) pontja helyéhe az alábbiszöveg lép: 

6. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 
Irányítási jogkörét a Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

6.1. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

7. Az alapító okirat 7) pontja helyéhe az alábbi szöveg lép: 

7. A költségvetési szerv működési köre: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet, amit az alapító okirat melléklete tartalmaz. 

8. Az alapító okirat 8) pontja helyéhe az alábbiszöveg lép: 

8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
a) önálló jogi személy, 
b) önállóan működő költségvetési szerv, 
c) meghatározott pénzügyi-gazdálkodási feladatait Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja eL 

9. Az alapító okirat 9) pontja helyéhe az alábbiszöveg lép: 

9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt) alapján óvodai nevelés, 
ellátás. 

Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése: 
Iskolai előkészítő oktatás- 851 O l O 

l O. Az alapító okirat l O) pontja helyéhe az alábbiszöveg lép: 

10. Alaptevékenysége: 
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása- 851 OOO 

Iskolai előkészítő oktatás 
Óvodai nevelés, ellátás 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés 
Építményüzemeltetés 
Általános épülettakarítás 
Zöldterület-kezelés 

8510 
851 o ll 
851012 

81 
811000 
812100 
813000 
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Egyéb vendéglátás 
Óvodai intézményi étkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 

562 9 
562912 
562917 

682 0 
682002 

a) nevelési feladatok ellátása a gyermekek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig, 
b) legalább napi 4 óra biztosítása az ötödik életévét betöltött gyermekek számára a nevelési év 

kezdö napjától, 
c) a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások 

biztosítása, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben 
meghatározottak szerint a gyermekek napközbeni ellátása, 

d) a nevelési program végrehajtása során együttműködés más nevelési-oktatási 
intézményekkel, 

e) a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, illetve az Országos 
Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján integráltan nevelhető-oktatható 
autista, és a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása [Kt. 121. § (1) 
bekezdés 29. pont a) alpontja], 

f) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő 
integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása a szakértői bizottság 
véleménye alapján [Kt. 121. §(l) bekezdés 29. pont b) alpontja]. 

ll. Az alapító okirat ll) pontja helyéhe alábbiszöveg lép: 

ll. Az intézmény típusa: 
óvoda 

11.1. Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
mncs 

11.2. Tagintézménye: 
n mcs 

11.3. Maximális gyermek létszám: 
160 fő 

11.4. Tagozat: 
n mcs 

11.5. Csoportok száma: 
6 



12. Az alapító okirat 12) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

12. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 

Ingatlanok: 
Megnevezése 
Kőbányai Mászóka Óvoda 

Címe 
1105 Budapest, Ászok u. 1-3. 

Hrsz. 
41446 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendeletnek 
megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosítha1ja. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az óvodában az éves leltár szerint nyilvántartott tárgyi 
eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek. Az óvoda a 
rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatai ellátásához szabadon használhatja. 

13. Az alapító okirat 13) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

13. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás ú~ján. 

14. Az alapító okirat 14) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 
a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény szerint, 
b) munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény szerint, 
c) megbízásijogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény szerint 

15. Az alapító okirat 15), 16) és 17) pontja törlésre kerül. 

16. Az alapító okirat Záradékának J. afpontja helyéhe a következőszöveg lép: 

l. A Kőbányai Mászóka Óvoda (1105 Budapest, Ászok u. 1-3.) módosításokkal egységes 
szerkezetbe fogJalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a .. ./2011. (VIII. 25.) határozatával201 l. szeptember l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Záradék 

L A Kőbányai Mászóka Óvoda ( 1105 Budapest, Ászok u. l-3.) alapító okiratának módosító okiratát 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a .. ./2011. (VIII. 25.) 
határozatával 20 ll. szeptembcr l-jei hatállyal adta ki. 
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2. A módosító okirat az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 2011. augusztus 25. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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28. melléklet a il&201 L (VIII. 25.) képviselő-testületi határozathoz 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Mászóka 
Óvoda (1105 Budapest, Ászok u. 1-3.) alapítóokiratátahelyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIlL törvény 88. § (l) 
bekezdés b) pontja, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§ (5) bekezdése 
és l 02. § (2) bekezdés a) pon~ a alapján a módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak szerint 
adja ki: 

l. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Mászóka Óvoda 
OM azonosítója: 034415 

Székhelye: 
Címe 
1105 Budapest, Ászok u. 1-3. 

2. Az alapítás éve: 
1974 

Hrsz. 
41446 

3. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 
Napközi Otthonos Óvoda - ll 05 Budapest, Ászok u. 1-3. 

4. Létrehozásáról rendelkező határozat: 
X. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága létesítette 1974-ben, 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 202/1993. (II. 9.) határozata. 

5. A költségvetési szerv alapítójának neve, székhelye: 
X. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága 
l l 02 Budapest, Pataki István tér 29. 

6. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Irányítási jogkörét a Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

6.1. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 

7. A költségvetési szerv működési köre: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
müködési körzet, amit az alapító okirat melléklete tartalmaz. 



8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
a) önálló jogi személy, 
b) önállóan működő költségvetési szerv, 
c) meghatározott pénzügyi-gazdálkodási feladatait Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. 

9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) alapján óvodai nevelés, 
ellátás. 

Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése: 
Iskolai előkészítő oktatás ~ 851 O 10 

l O. Alaptevékenysége: 
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása~ 851 OOO 

Iskolai előkészítő oktatás 
Óvodai nevelés, ellátás 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés 
Építményüzemeltetés 
Általános épülettakarítás 
Zöldterület-kezelés 

Egyéb vendéglátás 
Óvodai intézményi étkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 

8510 
851011 
851012 

81 
811000 
812100 
813000 

562 9 
562912 
562917 

682 0 
682002 

a) nevelési feladatok ellátása a gyermekek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig, 
b) legalább napi 4 óra biztosítása az ötödik életévét betöltött gyermekek számára a nevelési év 

kezdő napjától, 
c) a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások 

biztosítása, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben 
meghatározottak szerint a gyermekek napközbeni ellátása, 

d) a nevelési program végrehajtása során együttműködés más nevelési-oktatási 
intézményekkel, 

e) a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, illetve az Országos 
Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján integráltan nevelhető-oktatható 
autista, és a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása [Kt. 121. § (l) 
bekezdés 29. pont a) alpontja]. 
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f) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő 
integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása a szakértői bizottság 
véleménye alapján [Kt 121. §(l) bekezdés 29. pont b) alpontja]. 

ll. Az intézmény típusa: 
óvoda 

11.1. Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
n mcs 

11.2. Tagintézménye: 
nm cs 

11.3. Maximális gyermek létszám: 
160 fő 

11.4. Tagozat: 
n mcs 

11.5. Csoportok száma: 
6 

12. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 

Ingatlanok: 
Megnevezése 
Kőbányai Mászóka Óvoda 

Címe 
ll 05 Budapest, Ászok u. 1-3. 

Hrsz. 
41446 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendeletnek 
megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az óvodában az éves leltár szerint nyilvántartott tárgyi 
eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek Az óvoda a 
rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatai ellátásához szabadon használhatja. 

13. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás ú~ján. 

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 
a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény szerint, 
b) munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény szerint, 
c) megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény szerint. 



Záradék: 

1. A Kőbányai Mászóka Óvoda (1105 Budapest, Ászok u. 1-3.) módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a .. ./20 ll. (VIII. 25.) határozatával 20 ll. szeptember l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető~ az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 201 L augusztus 25. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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Kőbányai Mászóka Óvoda (1105 Budapest, Ászok u. 1-3.) 

Ászok utca 
Bánya utca 11-23-ig. 
Bánya utca 25-től végig 
Dér utca 2-40-ig 
Halom köz 

Halom utca 17-től és 32-től végig 
Harmat utca 25-61-ig 
Havas Ignác utca 

Ihász utca 17-től, 20-26-ig 
Kápolna köz 
Kápolna tér 

Kápolna utca 16-tól és 27-től végig 
Kelemen utca 21-től és 18-tól végig 
Kőér köz 

Kőér utca 9-től és 36-tól végig 

Kőrösi Csoma Sándor út 9-19-ig, 21-33-ig 

Márga köz 
Márga utca páros oldal 
Óhegy utca 1-33-ig és 2-32-ig 
Petrőczy utca l-37-ig és 2-38-ig 
Salamon utca 

Szent László tér 7-16-ig 
Szlávy utca 54-től végig 
Veszprémi utca 
144 utca 

Melléklet 



29. melléklet a-=t~}20ll. (VIII. 25.) képviselő-testületi határozathoz 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 232/1994.(III. 8.) 
határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Mocorgó 
Óvoda (1101 Budapest, Kőbányai út 30.) alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 9.§ (4) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § 
(l) bekezdés b) pontja, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) 
bekezdése és 102. § (2) bekezdés a) pontja alapján az alábbiak szerint módosítja: 

l. Az alapító okirat bevezető része helyébe az alábbiszöveg lép: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Mocorgó 
Óvoda (1101 Budapest, Kőbányai út 30.) alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 9. §(4) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § 
(l) bekezdés b) pontja, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3 7. § (5) 
bekezdése és 102. § (2) bekezdés a) pontja alapján a módosításokkal egységes szerkezetben az 
alábbiak szerint adja ki: 

2. Az alapító okirat l) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

l. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Mocorgó Óvoda 
OM azonosítója: 034436 

Székhelye: 
Címe 
ll O l Budapest, Kőbányai út 30. 

Hrsz. 
38920 

3. Az alapító okirat 3) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

3. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 
MÁV Északi Járműjavító Üzem Óvodája 
110 l Budapest, Kőbányai út 30. 

4. Az alapító okirat 4) pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

4. Létrehozásár-ól rendelkező határozat: 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 232/1994.(III. 8.) határozata. 

5. Az alapító okirat 5) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

5. A költségvetési szerv alapítójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 



6. Az alapító okirat 6) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

6. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületc 
1102 Budapest, Szcnt László tér 29. 
Irányítási jogkörét a Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

6.1. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

7. Az alapító okirat 7) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

7. A költségvetési szerv működési köre: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet, amit az alapító okirat meHéklete tartalmaz. 

8. Az alapító okirat 8) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
a) önálló jogi személy, 
b) önállóan működő költségvetési szerv, 
c) meghatározott pénzügyi-gazdálkodási feladatait Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja eL 

9. Az alapító okirat 9) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt) alapján óvodai nevelés, 
ellátás. 

Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése: 
Iskolai előkészítő oktatás- 851 O l O 

l O. Az alapító okirat l O) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

10. Alaptevékenysége: 
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása- 851 OOO 

Iskolai előkészítő oktatás 
Óvodai nevelés, ellátás 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés 
Építményüzemeltetés 
Általános épülettakarítás 
Zöldterület-kezelés 

8510 
851011 
851012 

81 
811000 
812100 
813000 
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Egyéb vendéglátás 
Óvodai intézményi étkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 

562 9 
562912 
562917 

682 0 
682002 

a) nevelési feladatok ellátása a gyermekek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig, 
b) legalább napi 4 óra biztosítása az ötödik életévét betöltött gyermekek számára a nevelési év 

kezdő napjától, 
c) a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások 

biztosítása, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben 
meghatározottak szerint a gyermekek napközbeni ellátása, 

d) a nevelési program végrehajtása során együttműködés más nevelési-oktatási 
intézményekkel, 

e) a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, illetve az Országos 
Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján integráltan nevelhető enyhe 
fokban látáscsökkent, halláscsökkent, mozgássérült, autista és a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő sajátos nevelési igényű 
gyermekekóvodai ellátása [Kt. 121. §(l) bekezdés 29. pont a) alpontja], 

t) a megismerő funkciók vagy a viselkedés súlyos rendellenességével küzdő integráltan 
nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása a szakértői bizottság véleménye 
alapján [Kt. 121. §(l) bekezdés 29. pont b) alpontja]. 

ll. Az alapító okirat ll) pontja helyébe alábbiszöveg lép: 

ll. Az intézmény típusa: 
óvoda 

11.1. Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
nm cs 

11.2. Tagintézménye: 
n mcs 

11.3. Maximális gyermek létszám: 
150 fő 

11.4. Tagozat: 
mncs 

11.5. Csoportok száma: 
5 



12. Az alapító okirat 12) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

12. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 

Ingatlanok: 
Megnevezése 
Kőbányai Mocorgó Óvoda 

Címe 
ll O l Budapest, Kőbányai út 30. 

Hrsz. 
38920 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. Kerület Köoányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati reneidetnek 
megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az óvodában az éves leltár szerint nyilvántartott tárgyi 
eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek. Az óvoda a 
rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatai ellátásához szabadon használhatja. 

13. Az alapító okirat 13) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

13. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

14. Az alapító okirat 14) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 
a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény szerint, 
b) munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény szerint, 
c) megbízásijogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény szerint. 

15. Az alapító okirat 15), 16) és 17) pontja törlésre kerül. 

16. Az alapító okirat Záradékának l. afpontja helyébe a következőszöveg lép: 

l. A Kőbányai Mocorgó Óvoda (1101 Budapest, Kőbányai út 30.) módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a .. ./2011. (VIII. 25.) határozatával201 l. szeptember l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
mellékleL 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Záradék 

l. A Kőbányai Mocorgó Óvoda (llOI Budapest, Kőbányai út 30.) alapító okiratának módosító 
oki ra tát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a .. ./20 ll. (VIII. 
25.) határozatával 20 l l. szeptember l -jei hatállyal adta ki. 
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2. A módosító okirat az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 2011. augusztus 25. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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30. melléklet a T~I/2011. (VIII. 25.) képviselő-testületi határozathoz 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Mocorgó 
Óvoda (1101 Budapest, Kőbányai út 30.) alapítóokiratátahelyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 9. §(4) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § 
(l) bekezdés b) pontja, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) 
bekezdése és l 02. § (2) bekezdés a) pontja alapján a módosításokkal egységes szerkezetben az 
alábbiak szerint adja ki: 

l. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Mocorgó Óvoda 
OM azonosítója: 034436 

Székhelye: 
Címe 
1101 Budapest, Kőbányai út 30. 

2. Az alapítás éve: 
1980 

Hrsz. 
38 920 

3. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 
MÁV Északi Járműjavító Üzem Óvodája 
1101 Budapest, Kőbányai út 30. 

4. Létrehozásáról rendelkező határozat: 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 232/1994.(III. 8.) határozata. 

5. A költségvetési szerv alapítójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

6. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
ll 02 Budapest, Sze nt László tér 29. 
Irányítási jogkörét a Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

6.1. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 

7. A költségvetési szerv működési köre: 
Budapest Főváros X. kerület Köbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet, amit az alapító okirat mclléklcte tat1almaz. 



8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
a) önálló jogi személy, 
b) önállóan működő költségvetési szerv, 
c) meghatározott pénzügyi-gazdálkodási feladatait Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. 

9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) alapján óvodai nevelés, 
ellátás. 

Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése: 
Iskolai előkészítő oktatás- 851 O l O 

10. Alaptevékenysége: 
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása- 851 OOO 

Iskolai előkészítő oktatás 
Óvodai nevelés, ellátás 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés 
Építményüzemeltetés 
Általános épülettakarítás 
Zöldterület-kezelés 

Egyéb vendéglátás 
Óvodai intézményi étkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 

8510 
851011 
851012 

81 
811000 
812100 
813000 

562 9 
562912 
562917 

6 820 
682002 

a) nevelési feladatok ellátása a gyermekek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig, 
b) legalább napi 4 óra biztosítása az ötödik életévét betöltött gyermekek számára a nevelési év 

kezdő napjától, 
c) a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozá<:>ok 

biztosítása, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben 
meghatározottak szerint a gyermekek napközbeni ellátása, 

d) a nevelési program végrehajtása során együttműködés más nevelési-oktatási 
intézményekkel, 

e) a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, illetve az Országos 
Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján integráltan nevelhető enyhe 
fokban látáscsökkent, halláscsökkent, mozgássérült, autista és a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő sajátos nevelési igényű 
gyermekek óvodai ellátása [Kt. 121. §(l) bekezdés 29. pont a) alpontja], 
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f) a megismerő funkciók vagy a viselkedés súlyos rendellenességével h 
nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása a szakértői bizott~" 
alapján [Kt. 121. §(l) bekezdés 29. pont b) alpontja]. 

ll. Az intézmény típusa: 
óvoda 

11.1. Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
n mcs 

11.2. Tagintézménye: 
n mcs 

11.3. Maximális gyermek létszám: 
150 fő 

11.4. Tagozat: 
mncs 

11.5. Csoportok száma: 
5 

12. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 

Ingatlanok: 
Megnevezése 
Kőbányai Mocorgó Óvoda 

Címe 
ll O l Budapest, Kőbányai út 30. 

Hrsz. 
38 920 

c1ltan 
,cl~lcnye 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkom1ányzati rendeletnek 
megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az óvodában az éves leltár szerint nyilvántartott tárgyi 
eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek. Az óvoda a 
rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatai ellátásához szabadon használhatja. 

13. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 
a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény szerinL 
b) munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény szerint, 
c) megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szó!ó 1959. évi IV. törvény szerint. 



--- ------- ---- ------------------------------------------------. 

Záradék 

l. A Kőbányai Mocorgó Óvoda (1101 Budapest, Kőbányai út 30.) módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a .. ./2011. (VIII. 25.) határozatával201 l. szeptember l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 2011. augusztus 25. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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Kőbányai Mocorgó Óvoda (1101 Budapest, Kőbányai út 30.) 

Hungária körút 5-7. 
Kismartoni utca 
Kőbányai út 47-től és 32-től végig 
Könyves Kálmán körút páratlan oldal 
Lengyel sétány 
Vajda Péter utca páros oldal 

Melléklet 



31. melléklet at.i.~ /20 ll. (VIII. 25.) képviselő-testületi határozathoz 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 216/1993. (IL 9.) 
határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Rece-fice 
Óvoda (1105 Budapest, Vaspálya u. 8-10.) alapítóokiratátahelyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 9.§ (4) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§ 
(l) bekezdés b) pontja, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3 7. § (5) 
bekezdése és 102. §(2) bekezdés a) pontja alapján az alábbiak szerint rnódosítja: 

l. Az alapító okirat bevezető része helyéhe az alábbiszöveg lép: 

~udapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Rece-fice 
Ovo da (ll 05 Budapest, Vaspálya u. 8-l O.) alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § 
(l) bekezdés b) pontja, valarnint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) 
bekezdése és 102. § (2) bekezdés a) pontja alapján a módositásokkal egységes szerkezetben az 
alábbiak szerint adja ki: 

2. Az alapító okirat l) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

L A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Rece-fice Óvoda 
OM azonosítója: 034430 

Székhelye: 
Címe 
1105 Budapest, Vaspálya u. 8-10. 

Hrsz. 
41510/8 

3. Az alapító okirat 3) pontja helyéhe az alábbiszöveg lép: 

3. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 
mncs 

4. Az alapító okirat 4) pontja helyéhe az alábbiszöveg lép: 

4. Létrehozásáról rendelkező határozat: 
X. kerületi Tanács V égrehajtó Bizottsága létesítette 1981-ben, 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 216/1993. (II. 9.) határozata. 

5. Az alapító okirat 5) pontja he(réhe az alábbi szöveg lép: 

5. A költségvetési szerv alapítójának neve, székhelye: 
X. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága 
1102 Budapest, Pataki István tér 29. 



6. Az alapító okirat 6) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

6. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 
Irányításijogkörét a Polgármesteri Hivatala ú~ján gyakorolja. 

6.1. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

7. Az alapító okirat 7) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

7. A költségvetési szerv működési köre: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet, amit az alapító okirat melléklete tartalmaz. 

8. Az alapító okirat 8) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
a) önálló jogi személy, 
b) önállóan működő költségvetési szerv, 
c) meghatározott pénzügyi-gazdálkodási feladatait Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat Polgármesteri Hivatala lá~a eL 

9. Az alapító okirat 9) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) alapján óvodai nevelés, 
ellátás. 

Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése: 
Iskolai előkészítő oktatás -851 O l O 

l O. Az alapító okirat l O) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

10. Alaptevékenysége: 
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása- 851000 

Iskolai előkészítő oktatás 
Óvodai nevelés, ellátás 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ne\'elése. ellátása 

Építményüzemeltetés, zöldterület -kezelés 
Építményüzemeltetés 
Általános épülettakarítás 
Zöldterület-kezelés 

8510 
851011 
851012 

81 
811000 
812100 
813000 
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Egyéb vendéglátás 
Óvodai intézményi étkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Ai alaptevékenység szöveges meghatározása: 

5 629 
562912 
562917 

682 0 
682002 

a) nevelési feladatok ellátása a gyermekek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig, 
b) legalább napi 4 óra biztosítása az ötödik élctévét betöltött gyermekek számára a nevelési év 

kezdő napjától, 
c) a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások 

biztosítása, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben 
meghatározottak szerint a gyermekek napközbeni ellátása, 

d) a nevelési program végrehajtása során együttműködés más nevelési-oktatási 
intézményekkel, 

e) a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, illetve az Országos 
Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján integráltan nevelhető-oktatható 
autista, és a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása [Kt. 121. § (l) 
bekezdés 29. pont a) alpontja], 

f) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő 
integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása a szakértői bizottság 
véleménye alapján [Kt. 121. §(l) bekezdés 29. pont b) alpontja]. 

ll. Az alapító okirat ll) pontja helyébe alábbiszöveg lép: 

ll. Az intézmény típusa: 
óvoda 

11.1. Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
n mcs 

11.2. Tagintézménye: 
nm cs 

11.3. Maximális gyermek létszám: 
102 fő 

11.4. Tagozat: 
n mcs 

11.5. Csoportok száma: 
4 
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12. Az alapító okirat 12) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

12. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 

Ingatlanok: 
Megnevezése 
Kőbányai Rece-fice Óvoda 
Csillagftirt Bölcsődével 
közösen használt osztatlan 
ingatlan 

Címe 
1105 Budapest, Vaspálya u. 8-10. 

Hrsz. 
41510/8 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendeletnek 
megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az óvodában az éves leltár szerint nyilvántartott tárgyi 
eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek Az óvoda a 
rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatai ellátásához szabadon használhatja. 

13. Az alapító okirat 13) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

13. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

14. Az alapító okirat 14) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 
a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény szerint, 
b) munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény szerint, 
c) megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény szerint. 

15. Az alapító okirat 15), 16) és 17) pontja törlésre kerüL 

16. Az alapító okirat Záradékának J. a/pontja helyébe a következőszöveg lép: 

l. A Kőbányai Rece-fice Óvoda (1105 Budapest, Vaspálya u. 8-10.) módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a .. ./2011. (VIII. 25.) határozatával 2011. szeptember l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető. az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 
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Záradék 

l. A Kőbányai Rece-fice Óvoda (1105 Budapest, Vaspálya u. 8-10.) alapító okiratának módosító 
okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a .. ./2011. (VIII. 
25.) határozatával201 L szeptember l-jei hatállyal adta ki. 

2. A módosító okirat az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 2011. augusztus 25. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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32. melléklet a B?120 ll. (VIII. 25.) képviselő-testületi határozathoz 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Rece-fice 
Óvoda (1105 Budapest, Vaspálya u. 8-10.) alapítóokiratátahelyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 9.§ (4) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§ 
(l) bekezdés b) pontja, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) 
bekezdése és 102. § (2) bekezdés a) pontja alapján a módosításokkal egységes szerkezetben az 
alábbiak szerint adja ki: 

l. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Rece-fice Óvoda 
OM azonosítója: 034430 

Székhelye: 
Címe 
1105 Budapest, Vaspálya u. 8-10. 

2. Az alapítás éve: 
1981 

3. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 
nmcs. 

4. Létrehozásáról rendelkező határozat: 

Hrsz. 
41510/8 

X. kerületi Tanács V égrehajtó Bizottsága létesítette 1981-ben, 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 216/1993. (II. 9.) határozata. 

5. A költségvetési szerv alapítójának neve, székhelye: 
X. kerületi Tanács V égrehajtó Bizottsága 
ll 02 Budapest, Pataki István tér 29. 

6. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkom1ányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Irányítási jogkörét a Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

6.1. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 

7. A költségvetési szerv működési köre: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkom1ányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet, amit az alapító okirat melléklete tartalmaz. 



8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
a) önálló jogi személy, 
b) önállóan működő költségvetési szerv, 
c) meghatározott pénzügyi-gazdálkodási feladatait Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. 

9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) alapján óvodai nevelés, 
ellátás. 

Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése: 
Iskolai előkészítő oktatás - 851 O l O 

10. Alaptevékenysége: 
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása - 851 OOO 

Iskolai előkészítő oktatás 
Óvodai nevelés, ellátás 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés 
Építményüzemeltetés 
Általános épülettakarítás 
Zöldterület-kezelés 

Egyéb vendéglátás 
Óvodai intézményi étkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 

8 510 
851011 
851012 

81 
811000 
812100 
813000 

562 9 
562912 
562917 

682 0 
682002 

a) nevelési feladatok ellátása a gyermekek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig, 
b) legalább napi 4 óra biztosítása az ötödik életévét betöltött gyermekek számára a nevelési év 

kezdő napjától, 

c) a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óv od ai életet magába foglaló foglalkozások 
biztosítása, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben 
meghatározottak szerint a gyermekek napközbeni ellátása, 

d) a nevelési program végrehajtása során együttműködés más nevelési-oktatási 
intézményekkel, 

e) a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, illetve az Országos 
Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján integráltan nevelhetö-oktatható 
autista, és a megismcrö funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzdö sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása [Kt. 121. § (l) 
bekezdés 29. pont a) alpontja], 
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f) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő 
integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása a szakértői bizottság 
véleménye alapján [Kt. 121. §(l) bekezdés 29. pont b) alpontja]. 

ll. Az intézmény típusa: 
óvoda 

11.1. Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
nm cs 

11.2. Tagintézménye: 
mncs 

11.3. Maximális gyermek létszám: 
102 fő 

11.4. Tagozat: 
n mcs 

11.5. Csoportok száma: 
4 

12. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 

Ingatlanok: 
Megnevezése 
Kőbányai Rece-fice Óvoda 
Csillagftirt Bölcsődével 
közösen használt osztatlan 
ingatlan 

Címe 
ll 05 Budapest, Vaspálya u. 8-l O. 

Hrsz. 
41510/8 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendeletnek 
megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az óvodában az éves leltár szerint nyilvántartott tárgyi 
eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek Az óvoda a 
rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatai ellátásához szabadon használha~a. 

13. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás ú~ján. 

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 
a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény szerint, 
b) munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény szerint, 
c) megbízás i jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló l 959. évi IV. törvény szerint. 
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Záradék 

l. A Kőbányai Rece-fice Óvoda (1105 Budapest, Vaspálya u. 8-10.) módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a .. ./2011. (VIII. 25.) határozatával201 l. szeptember l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 20 ll. augusztus 25. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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Kőbányai Rece-fice Óvoda (1103 Budapest, Vaspálya u. 8-10.) 

Bolgár utca 
Cserkesz utca 1-49-ig és 2-50-ig 
Gergely utca 1-43-ig és 2-46-ig 
Gutor tér 
Gutor utca 

Gyömrői út 1-9-ig és 2-4-ig 
Ihász utca 1-15-ig, 2-14-ig 
Kápolna utca 1-25-ig és 2-14-ig 
Kelemen utca 1-19-ig, 2-16-ig 
Kerecseny utca 
Kirgiz utca 

Kőér utca l-7-ig és 20-34-ig 
Körösi Csoma sétány 1-5-ig 

Körösi Csoma Sándor út l-7-ig, 2-16-ig 
Lámpagyár utca 
Ligettér 
Martinovics tér 
Mongol utca 
Örményutca 
Román utca 
Szállás utca 
Ugor utca 
Várgede utca 

Vaspálya utca 1-25-ig és a páros oldal 
Verebély utca 
Zsadány utca 

Melléklet 



33. melléklet aFi~/2011. (VIII. 25.) képviselő-testületi határozathoz 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 21811993. (IL 9.) 
határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Zsivaj 
Óvoda (1105 Budapest, Zsivaj u. 1-3.) alapítóokiratátahelyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 9. §(4) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §(l) 
bekezdés b) pontja, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §(5) bekezdése 
és 102. § (2) bekezdés a) pontja alapján az alábbiak szerint módosítja: 

l. Az alapító okirat bevezető része helyéhe az alábbiszöveg lép: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Zsivaj 
Óvoda (1105 Budapest, Zsivaj u. 1-3.) alapító okiratátahelyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 9.§ (4) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §(l) 
bekezdés b) pontja, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §(5) bekezdése 
és l 02. § (2) bekezdés a) pontja alapján a módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak szerint 
adja ki: 

2. Az alapító okirat l) pontja helyéhe az alábbiszöveg lép: 

l. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Zsivaj Óvoda 
OM azonosítója: 034432 

Székhelye: 
Címe 
1105 Budapest, Zsivaj u. 1-3. 

Hrsz. 
41400/13 

3. Az alapító okirat 3) pontja helyéhe az alábbiszöveg lép: 

3. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 
n mcs 

4. Az alapító okirat 4) pontja helyéhe az alábbiszöveg lép: 

4. Létrehozásáról rendelkező határozat: 
X. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága létesítette 1971-ben, 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 218/1993. (II. 9.) határozata. 

5. Az alapító okirat 5) pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

5. A költségvetési szerv alapítójának neve, székhelye: 
X. kerületi Tanács V égrehajtó Bizottsága 
l l 02 Budapest, Pataki István tér 29. 



6. Az alapító okirat 6) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

6. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
ll 02 Budapest, Sze nt László tér 29. 
Irányítási jogkörét a Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

6.1. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 

7. Az alapító okirat 7) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

7. A költségvetési szerv működési köre: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet, amit az alapító okirat melléklete tartalmaz. 

8. Az alapító okirat 8) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
a) önálló jogi személy, 
b) önállóan működő költségvetési szerv, 
c) meghatározott pénzügyi-gazdálkodási feladatait Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. 

9. Az alapitó okirat 9) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) alapján óvodai nevelés, 
ellátás. 

Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése: 
Iskolai előkészítő oktatás - 851 O l O 

l O. Az alapító okirat l O) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

10. Alaptevékenysége: 
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása- 851 OOO 

Iskolai előkészítő oktatás 
Óvodai nevelés, ellátás 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése. ellátása 

Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés 
Építményüzemeltetés 
Általános épülettakarítás 
Zöldterület-kezelés 

8510 
851 o ll 
851012 

81 
811000 
812100 
813000 
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Egyéb vendéglátás 
Óvodai intézményi étkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 

562 9 
562912 
562917 

682 0 
682002 

a) nevelési feladatok ellátása a gyermekek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig, 
b) legalább napi 4 óra biztosítása az ötödik életévét betöltött gyermekek számára a nevelési év 

kezdő napjától, 
c) a gyem1ekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások 

biztosítása, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben 
meghatározottak szerint a gyermekek napközbeni ellátása, 

d) a nevelési program végrehajtása során együttműködés más nevelési-oktatási 
intézményekkel, 

e) a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, illetve az Országos 
Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján integráltan nevelhető-oktatható 
hallássérült, autista, s<Yátos nevelési igényű gyermekek ellátása [Kt. 121. §(l) bekezdés 29. 
pont a) alpontja], 

f) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő 
integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása a szakértői bizottság 
véleménye alapján [Kt. 121. §(l) bekezdés 29. pont b) alpontja]. 

ll. Az alapító okirat ll) pontja helyébe alábbiszöveg lép: 

ll. Az intézmény típusa: 
óvoda 

11.1. Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
n mcs 

11.2. Tagintézménye: 
n mcs 

11.3. Maximális gyermek létszám: 
100 fő 

11.4. Tagozat: 
mncs 

11.5. Csoportok száma: 
4 
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12. Az alapító okirat 12) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

12. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 

Ingatlanok: 
Megnevezése 
Kőbányai Zsivaj Óvoda Apró 
Csodák Bölcsödével közösen 
használt osztatlan ingatlan 

Címe 
1105 Budapest, Zsivaj u. 1-3. 

Hrsz. 
41400/13 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendeletnek 
megfelelöen, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az óvodában az éves leltár szerint nyilvántartott tárgyi 
eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek Az óvoda a 
rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatai ellátásához szabadon használhatja. 

13. Az alapító okirat 13) po11tja helyébe az alábbiszöveg lép: 

13. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

14. Az alapító okirat 14) po11tja helyébe az alábbiszöveg lép: 

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 
a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény szerint, 
b) munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény szerint, 
c) megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény szerint. 

15. Az alapító okirat 15), 16) és 17) po11tja törlésre kerüL 

16. Az alapító okirat Záradékállak J. afpontja helyébe a következőszöveg lép: 

l. A Kőbányai Zsivaj Óvoda (ll05 Budapest, Zsivaj u. 1-3.) módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselö-testülete a 
.. ./20 ll. (VIII. 25.) határozatával 20 ll. szeptember l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény müködési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Záradék 

l. A Kőbányai Zsivaj Óvoda (1105 Budapest, Zsivaj u. 1-3.) alapító okiratának módosító okiratát 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselö-testülete a .. ./2011. (VIII. 25.) 
határozatával 20 ll. szeptember l-jei hatállyal adta ki. 
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2. A módosító okirat az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 2011. augusztus 25. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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34. melléklet a H~/20 l L (VIII. 25.) képviselő-testületi határozathoz 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Zsivaj 
Óvoda (ll 05 Budapest, Zsivaj u. 1-3.) alapító ok iratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 9.§ (4) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§ (l) 
bekezdés b) pontja, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdése 
és 102. §(2) bekezdés a) pontja alapján a módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak szerint 
adja ki: 

l. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Zsivaj Óvoda 
OM azonosítója: 034432 

Székhelye: 
Címe 
1105 Budapest, Zsivaj u. 1-3. 

2. Az alapítás éve: 
1971 

3. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 
mncs 

Hrsz. 
41400/13 

4. Létrehozásáról rendelkező határozat: 
X. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága létesítette 1971-ben, 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 218/1993. (II. 9.) határozata. 

5. A költségvetési szerv alapítójának neve, székhelye: 
X. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága 
ll 02 Budapest, Pataki István tér 29. 

6. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 
Irányítási jogkörét a Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

6.1. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

7. A költségvetési szerv működési köre: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet, amit az alapító okirat melléklete tartalmaz. 



8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
a) önálló jogi személy, 
b) önállóan működő költségvetési szerv, 
c) meghatározott pénzügyi-gazdálkodási feladatait Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat Polgármesteri Hivatala lá~ja el. 

9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) alapján óvodai nevelés, 
ellátás. 

Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése: 
Iskolai előkészítő oktatás- 851 O l O 

10. Alaptevékenysége: 
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása- 851 OOO 

Iskolai előkészítő oktatás 
Óvodai nevelés, ellátás 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés 
Építményüzemeltetés 
Általános épülettakarítás 
Zöldterület-kezelés 

Egyéb vendéglátás 
Óvodai intézményi étkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

A költségvetési szcrv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 

8510 
851011 
851012 

81 
811000 
812100 
813000 

562 9 
562912 
562917 

682 0 
682002 

a) nevelési feladatok ellátása a gyermekek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig, 
b) legalább napi 4 óra biztosítása az ötödik életévét betöltött gyermekek számára a nevelési év 

kezdő napjától, 
c) a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások 

biztosítása, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben 
meghatározottak szerint a gyennekek napközbeni ellátása, 

d) a nevelési program végrehajtása során együttműködés más nevelési-oktatási 
intézményekkel, 

e) a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, illetve az Országos 
Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján integráltan nevelhető-oktatható 
hallássérült, autista, sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása [Kt. 121. § (l) bekezdés 29. 
pont a) alpontja], 
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f) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő 
integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása a szakértői bizottság 
véleménye alapján [Kt 121. §(l) bekezdés 29. pont b) alpontja]. 

11. Az intézmény típusa: 
óvoda 

11.1. Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
nm cs 

11.2. Tagintézménye: 
n mcs 

11.3. Maximális gyermek létszám: 
100 íO 

11.4. Tagozat: 
n mcs 

11.5. Csoportok száma: 
4 

12. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 

Ingatlanok: 
Megnevezése 
Kőbányai Zsivaj Óvoda Apró 
Csodák Bölcsődével közösen 
használt osztatlan ingatlan 

Címe 
1105 Budapest, Zsivaj u. 1-3. 

Hrsz. 
41400/13 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendeletnek 
megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az óvodában az éves leltár szerint nyilvántartott tárgyi 
eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek. Az óvoda a 
rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatai ellátásához szabadon használhatja. 

13. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás ú~ján. 

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony{ ok) megjelölése: 
a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény szerint, 
b) munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény szerint, 
c) megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény szerint. 
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Záradék 

l. A Kőbányai Zsivaj Óvoda (ll 05 Budapest, Zs i vaj u. l-3.) módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
.. ./2011. (VIII. 25.) határozatával201 l. szeptember l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 2011. augusztus 25. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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Kőbányai Zsivaj Óvoda (1105 Budapest, Zsivaj u. 1-3.) 

Bánya utca 2-22-ig. 
Bánya utca 24-től végig 
Bebek utca 
Előd köz 
Előd utca 

Liget utca 27-től és 30-tól végig 
Harmat utca 1-13-ig és 2-16-ig 
Ihász utca 28-tól végig 
Kolozsvári utca 25-től végig 

Körösi Csoma Sándor út 35-41-ig, és 18-tól végig 
Ónodi köz 
Ónodi utca 
Zsivaj utca 

Melléklet 



35. melléklet a~~/201 L (VIII. 25.) képviselő-testületi határozathoz 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 183/1993. (IL 9.) 
határozatával jóváhagyott, a Budapest Fővár·os X. kerület Kőbányai Bem József Általános 
Iskola (ll O l Budapest, Hungária krt 5-7.) alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIlL 
törvény 88. § (l) bekezdés b) pontja, valarnint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény 37. § (5) bekezdése és 102. § (2) bekezdés a) pontja alapján az alábbiak szerint 
rnódosítja: 

l. Az alapító okirat bevezető része helyébe az alábbiszöveg lép: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Bem 
József Általános Iskola (llOl Budapest, Hungária krt. 5-7.) alapító okiratát a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (l) bekezdés b) pontja, valarnint a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§ (5) bekezdése és 102. §(2) bekezdés a) pontja alapján a 
rnódosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak szerint adja ki: 

2. Az alapító okirat l) ponga helyéhe az alábbiszöveg lép: 

l. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Bem József Általános Iskola 
OM azonosítója: 034968 

Székhelye: 
Címe 
ll O l Budapest, Hungária krt. 5-7. 

Hrsz. 
38900110 

3. Az alapító okirat 3) ponga helyébe az alábbiszöveg lép: 

3. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 
mncs 

4. Az alapító okirat 4) ponga helyébe az alábbiszöveg lép: 

4. Létrehozásáról rendelkező határozat: 
X. kerületi Tanács V égrehajtó Bizottsága létesítette I 983-ban, 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 183/1993. (IL 9.) határozata. 

5. Az alapító okirat 5) ponga helyébe az alábbi szöveg lép: 

5. A költségvetési szerv alapítójának neve, székhelye: 
X. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága 
I 102 Budapest, Pataki István tér 29. 

6. Az alapító okirat 6) ponga helyébe az alábbi sziiveg lép: 

l 



35. melléklet a·tiW/2011. (VIII. 25.) képviselő-testületi határozathoz 

6. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Irányítási jogkörét a Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

6.1. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

7. Az alapító okirat 7) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

7. A költségvetési szerv működési köre: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet, amit az alapító okirat melléklete tartalmaz. 

8. Az alapító okirat 8) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
a) önálló jogi személy, 
b) önállóan működő költségvetési szerv, 
c) meghatározott pénzügyi-gazdálkodási feladatait Budapest Főváros X. kerület 

Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. 

9. Az alapító okirat 9) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) alapján általános 
iskolai oktatás, nevelés. 

Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése: 

Alapfokú oktatás- 8 520 l O 

l O. Az alapító okirat l O) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

10. Alaptevékenysége: 
Alapfokú oktatás - 852 
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása- 852000 

Alapfokú oktatás 8520 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. 852011 
évfolyam) 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanufók nappali rendszerű 852012 
nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
Általános iskolai tanuJók nappali rendszerű nevelése. oktatása (5-8. 852021 
évfolyam) 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 852022 
nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
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3 5. melléklet a tJ/..!120 ll. (VIII. 25.) képviselő-testületi határozathoz 

Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés 
Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
Sajátos nevelési igényű tanulóknapközi otthoni nevelése 
Általános iskolai tanulószabai nevelés 
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószabai nevelése 

Esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód megvalósulását célzó 
tevékenységek 

Esélyegyenlőséget célzó általános és komplex tevékenységek és 
program ok 
Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenység és 
program ok 
A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét 
javító programok 
Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek, 
fiatalok részére 

Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés 
Építményüzemeltetés 
Általános épülettakarítás 
Zöldterület -kezelés 

Sporttevékenység és támogatása 
Iskolai, diáksport-tevékenység és - támogatása 

Egyéb vendéglátás 
Iskolai intézményi közétkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 

a) biztosítja az alapfokú nevelést-oktatást. 

85591 
855911 
855912 
855914 
855915 

8 901 

890lll 

890112 

890114 

890115 

81 
811000 
812100 
813000 

9312 
931204 

5 629 
562913 
562917 

6 820 
682002 

b) a tanuló érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelően felkészíti a 
tanulót a középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra, valamint a társadalomba 
való beilleszkedésre a képviselő-testület által jóváhagyott pedagógiai programjának 
megfelelően, 

c) a tanulók érdeklődése, tgenye szerint nem kötelező (választható) tanórai 
foglalkozásokat szervez, telzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, illetve kiegészítő 
ismeretek átadása céljából. Fokozott figyelmet fordít a veszélyeztetett gyem1ekekkel 
való foglalkozásra, 

d) integrációs felkészítést folytathat felmenő rendszerben a 2006107-es tanévtől, 
e) a szülök igénye alapján napközis és tanulószobai foglalkozásokat szervez, mely alatt 

biztosítja a gyermek napközbeni ellátásával összefüggö feladatokat (étkeztetés, 
ügyelet), és az iskolai felkészítést. 
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35. melléklet a~/201 l. (VIII. 25.) képviselő-testületi határozathoz 

f) iskolai könyvtárat működtet, melynek szolgáltatásait a tanuJók és pedagógusok 
minden nap igénybe vehetik, 

g) biztosítja a mindennapos testedzés lehetőségét, 
h) megszervezi a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztató oktatását, 
i) az intézményben dolgozók részére étkeztetést biztosít, 
j) pedagógiai programjának végrehajtása során együttműködik más nevelési-oktatási 

intézményekkel, 
k) fogadja körzetéből azokat a tanulókat, akik a Nevelési Tanácsadó véleménye alapján 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdenek, 
l) a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, illetve az 

Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján integráltan 
nevelhető-oktatható autista, enyhe értelmi fogyatékos, Down szindrómával élő, és a 
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő tanulókat ellá~ja [Kt. 121. § (l) bekezdés 29. pont a) 
alpontja], 

m) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével 
küzdő integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű tanulókat ellátja a szakértői 
bizottság véleménye alapján [Kt. 121. § (l) bekezdés 29. pont b) al pontja]. 

ll. Az alapító okirat ll) pontja helyébe alábbiszöveg lép: 

ll. Az intézmény típusa: 
általános iskola 

11.1. Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
n mcs 

11.2. Tagintézménye: 
n mcs 

11.3. Maximális gyermek létszám: 
310 fő 

11.4. Tagozat: 
Nincs 

11.5. Évfolyamok száma: 
8 

12. Az alapító okirat 12) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

12. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 

Ingatlanok: 
Megnevezése 
Kőbányai Bem József 
Általános Iskola 

Címe 
1101 Budapest, Hungária krt. 5-7. 

Hrsz. 
38900110 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati 
rendeletnek megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 
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A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az iskolában éves leltár szerint nyilvántartott 
tárgyi eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek. Az iskola a 
rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatainak ellátásához szabadon 
használhatj a. 

13. Az alapító okirat 13) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

13. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

14. Az alapító okirat 14) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 
a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény szerint, 
b) munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény szerint, 
c) megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 

szerint. 

15. Az alapító okirat 15), 16) és 17) pontja törlésre kerül. 

16. Az alapító okirat Záradékának l. afpontja helyébe a következőszöveg lép: 

l. A Bem József Általános Iskola (1101 Budapest, Hungária krt. 5-7.) módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat Képviselő-testülete a .. ./2011. (VIII. 25.) határozatával201 l. szeptember l-jei 
hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Záradék 

l. A Bem József Általános Iskola (ll O 1 Budapest Hungária krt. 5-7.) alapító okiratának 
módosító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
... /2011. (VIII. 25.) határozatával201 I. szeptember l-jei hatállyal adta ki. 

2. A módosító okirat az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi. 

5 



35. melléklet ai~9/20ll. (VIII. 25.) képviselő-testületi határozathoz 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 2011. augusztus 25. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 

6 



36. melléklet a ~~/2011. (VIII. 25.) képviselő-testületi határozathoz 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Bem 
József Általános Iskola (1101 Budapest, Hungária krt. 5-7.) alapító okiratát a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (l) bekezdés b) pontja, valamint a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §(5) bekezdése és l 02. §(2) bekezdés a) pontja alapján a 
módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak szerint adja ki: 

l. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Bem József Általános Iskola 
OM azonosítója: 034968 

Székhelye: 
Címe 
110 l Budapest, Hungária krt. 5-7. 

2. Az alapítás éve: 
1983 

Hrsz. 
38900/10 

3. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 
mncs 

4. Létrehozásáról rendelkező határozat: 
X. kerületi Tanács V égrehajtó Bizottsága létesítette 1983-ban, 
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 183/1993. (Il. 9.) 
határozata. 

5. A költségvetési szerv alapítójának neve, székhelye: 
X. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága 
ll 02 Budapest, Pataki István tér 29. 

6. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkom1ányzat Képviselő-testülete 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 
Irányítási jogkörét a Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

6.1. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 

7. A költségvetési szerv működési köre: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet, amit az alapító okirat melléklete tartalmaz. 
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8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
a) önálló jogi személy, 
b) önállóan működő költségvetési szerv, 
c) meghatározott pénzügyi-gazdálkodási feladatait Budapest Főváros X. kerület 

Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. 

9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) alapján általános 
iskolai oktatás, nevelés. 

Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése: 
Alapfokú oktatás -8 520 l O 

10. Alaptevékenysége: 

Alapfokú oktatás - 852 
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása- 852000 

Alapfokú oktatás 8520 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. 852011 
évfolyam) 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 852012 
nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 852021 
évfolyam) 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 852022 
nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 

Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés 
Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
Sajátos nevelési igényű tanuJók napközi otthoni nevelése 
Általános iskolai tanulószabai nevelés 
Sajátos nevelési igényű tanuJók általános iskolai tanulószabai nevelése 

Esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód megvalósulását célzó 
tevékenységek 

85591 
855911 
855912 
855914 
855915 
8901 

Esélyegyenlőséget célzó általános és komplex tevékenységek és 890 lll 
program ok 
Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenység és 890112 
program ok 
A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét 890114 
javító programok 
Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek, 890115 
fiatalok részére 

Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés 
Építményüzemeltetés 
Általános épülettakarítás 
Zöldterület-kezelés 

Sporttevékenység és támogatása 
Iskolai. diáksport-tevékenység és - támogatása 

81 
811000 
812100 
813000 

9312 
931204 
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Egyéb vendéglátás 
Iskolai intézményi közétkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 

a) biztosítja az alapfokú nevelést-oktatást, 

562 9 
562913 
562917 

682 0 
682002 

b) a tanuló érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelően felkészíteni a 
tanulót a középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra, valamint a társadalomba 
való beilleszkedésre a képviselő-testület által jóváhagyott pedagógiai programjának 
megfelelően, 

c) a tanulók érdeklődése, Igenye szerint nem kötelező (választható) tanórai 
foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, illetve kiegészítő 
ismeretek átadása céljából. Fokozott figyelmet fordít a veszélyeztetett gyermekekkel 
való foglalkozásra, 

d) integrációs felkészítést folytathat felmenő rendszerben a 2006/07-es tanévtől, 
e) a szülők igénye alapján napközis és tanulószabai foglalkozásokat szervez, mely alatt 

biztosítja a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat (étkeztetés, 
ügyelet), és az iskolai felkészítést, 

t) iskolai könyvtárat működtet, melynek szolgáltatásait a tanulók és pedagógusok 
minden nap igénybe vehetik, 

g) biztosítja a mindennapos testedzés lehetőségét, 
h) megszervezi a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztató oktatását, 
i) az intézményben dolgozók részére étkeztetést biztosít, 
j) pedagógiai programjának végrehajtása során együttműködik más nevelési-oktatási 

intézményekkel, 
k) fogadja körzetéből azokat a tanulókat, akik a Nevelési Tanácsadó véleménye alapján 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdenek, 
l) a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, illetve az 

Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján integráltan 
nevelhető-oktatható autista, enyhe értelmi fogyatékos, Down szindrómával élő, és a 
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő tanuJók ellátása [Kt. 121. § (l) bekezdés 29. pont a) 
alpontja], 

a. a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével 
küzdő integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű tanulók ellátása a szakértői 
bizottság véleménye alapján [Kt. 121. §(l) bekezdés 29. pont b} alpontja]. 

ll. Az intézmény típusa: 
általános iskola 

11.1. Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
mncs 
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11.2. Tagintézménye: 
n mcs 

11.3. Maximális gyermek létszám: 
310 fő 

11.4. Tagozat: 
Nincs 

11.5. Évfolyamok száma: 
8 

12. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 

Ingatlanok: 
Megnevezése 
Kőbányai Bem József 
Általános Iskola 

Címe 
1101 Budapest, Hungária krt. 5-7. 

Hrsz. 
38900/10 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati 
rendeletnek megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosítha~a. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az iskolában éves leltár szerint nyilvántartott 
tárgyi eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek. Az iskola a 
rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatainak ellátásához szabadon 
használhatja. 

13. Vezetőjének megbízási rendje: 

Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 

a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény szerint, 

b) munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény szerint, 
c) megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 

szerint. 
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Záradék 

l. A Bem József Általános Iskola (1101 Budapest, Hungária krt. 5-7.) módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat Képviselő-testülete a .. ./20 ll. (VIII. 25.) határozatával 20 ll. sze p tember l-jei 
hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 20 ll. augusztus 25. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 182/1993. (II. 9.) 
határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Fekete István 
Általános Iskola (1108 Budapest, Harmat u. 196-198.) alapító okiratát a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (l) bekezdés b) pontja, valamint a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §(5) bekezdése és 102. § (2) bekezdés a) pontja alapján 
az alábbiak szerint módosítja: 

l. Az alapító okirat bevezető része helyébe az alábbiszöveg lép: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Fekete István Általános Iskola (1108 Budapest, Harmat u. 196-198.) alapítóokiratátahelyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (l) bekezdés b) pontja, valamint a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§ (5) bekezdése és 102. §(2) bekezdés a) pontja alapján a 
módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak szerint adja ki: 

2. Az alapító okirat l) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

l. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Fekete István Általános Iskola 
OM azonosítója: 034955 

Székhelye: 
Címe 
ll 08 Budapest, Harmat u. 196-198. 

Hrsz. 
42309 

3. Az alapító okirat 3) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

3. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 
n mcs 

4. Az alapító okirat 4) pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

4. Létrehozásár·ól rendelkező határozat: 
X. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága létesítette 1976-ban, 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 182/1993. (Il. 9.) határozata 

5. Az alapító okirat 5) pontja he~rébe az alábbiszöveg lép: 

5. A költségvetési szet·v alapítójának neve, székhelye: 
X. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága 
ll 02 Budapest, Pataki István tér 29. 



Bem József Általános Iskola (1101 Budapest, Hungária krt. 5-7.) 

Albertirsai út (M) 

Albertirsai köz (M) 

Csilla utca (M) 

Doba utca (körzet) 

Fehér út 1-13-ig (M) 

Gyöngyike utca (M) 

Horog utca (körzet) 

Hős utca (M) 

Hungária körút l-3-ig (M) 

Hungária körút 5-7. (körzet) 

Jászberényi út 1-27-ig és 2-34-ig 
(körzet) 
Kerepesi út 47-119-ig 

Kőbányai út 47-től és 32-től végig 
(körzet) 
Lengyel sétány (körzet) 

Maglódi út l-15-ig (körzet) 

Pongrác út l-13-ig (M) 

Salgótarjáni utca (M) 

Zách utca (M) 

Zách utca 3. (körzet) 

Melléklet 
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6. Az alapító okirat 6) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

6. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 
Irányítási jogkörét a Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

6.1. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 

7. Az alapító okirat 7) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

7. A költségvetési szerv működési köre: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet, amit az alapító okirat melléklete tartalmaz. 

8. Az alapító okirat 8) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
a) önálló jogi személy, 
b) önállóan működő költségvetési szerv, 
c) meghatározott pénzügyi-gazdálkodási feladatait Budapest Főváros X. kerület 

Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja eL 

9. Az alapító okirat 9) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) alapján általános 
iskolai oktatás, nevelés. 

Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése: 
Alapfokú oktatás- 8 520 l O 

l O. Az alapító okirat l O) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

10. Alaptevékenysége: 
Alapfokú oktatás~ 852 
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása~ 852000 

Alapfokú oktatás 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (l-4. 
évfolyam) 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanuJók nappali rendszerű 
nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 
évfolyam) 

Sajútos nevelési igényű általános iskolai tanuJók nappali rendszerű 

8 520 
8 520 ll 

852012 

852021 

2 
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nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 

Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés 
Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
Sajátos nevelési igényű tanulóknapközi otthoni nevelése 
Általános iskolai tanulószabai nevelés 
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószabai nevelése 

852022 

85591 
855911 
855912 
855914 
855915 

Esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód megvalósulását célzó 8901 
tevékenységek 

Esélyegyenlőséget célzó általános és komplex tevékenységek és 890 lll 
prograrnak 
Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenység és 890112 
prograrnak 
A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét 890 114 
javító programok 
Speciális tehetséggondozó prograrnak hátrányos helyzetű gyermekek, 890115 
fiatalok részére 

Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés 
Építményüzemeltetés 
Általános épülettakarítás 
Zöldterület-kezelés 

Sporttevékenység és támogatása 
Iskolai, diáksport-tevékenység és - támogatása 

Egyéb vendéglátás 
Iskolai intézményi közétkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Nem lakóingatlan bérbeadás~ üzemeltetése 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 

a) biztosítja az alapfokú nevelést-oktatást, 

81 
811000 
812100 
813000 

9312 
931204 

562 9 
562913 
562917 

682 0 
682002 

b) a tanuló érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelően felkészíti a 
tanulót a középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra, valamint a társadalomba 
való beilleszkedésre a képviselő-testület által jóváhagyott pedagógiai programjának 
megfelelően, 

c) a tanulók érdeklődése, Igenye szerint nem kötelező (választható) tanórai 
foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, illetve kiegészítő 
ismeretek átadása céljából. Fokozott figyelmet fordít a veszélyeztetett gyennekekkel 
való foglalkozásra, 

d) integrációs felkészítést folytathat felmenő rendszerben a 2006/07-es tanévtől, 
e) az intézmény logopédiai osztályokat működtet, 

3 
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t) a szülők igénye alapján napközis és tanulószabai foglalkozásokat szervez, mely alatt 
biztosítja a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat (étkeztetés, 
ügyelet), és az iskolai felkészítést, 

g) iskolai könyvtárat müködtet, melynek szolgáltatásait a tanulók és pedagógusok 
minden nap igénybe vehetik, 

h) biztosítja a mindennapos testedzés lehetőségét, 
i) megszervezi a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztató oktatását, 
j) az intézményben dolgozók részére étkeztetést biztosít, 
k) pedagógiai programjának végrehajtása során együttműködik más nevelési-oktatási 

intézményekkel, 
l) fogadja körzetéből azokat a tanulókat, akik a Nevelési Tanácsadó véleménye alapján 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdenek, 
m) a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, illetve az 

Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján a megismerő 
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő 
integráltan nevelhető-oktatható tanulókat ellátja [KL 121. § (l) bekezdés 29. pont a) 
alpontja], 

n) a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, illetve az 
Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján integráltan 
nevelhető-oktatható beszédfogyatékos tanulókat (logopédiai osztályokban) ellátja [Kt. 
121. §(l) bekezdés 29. pont a) alpontja], 

o) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével 
küzdő integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulókat ellátja a 
szakértői bizottság véleménye alapján [Kt. 121. § (1) bekezdés 29. pont b) alpontja]. 

ll. Az alapító okirat ll) pontja helyébe alábbiszöveg lép: 

ll. Az intézmény típusa: 
általános iskola 

11.1. Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
logopédiai osztályok működtetése 1-8. évfolyamon 

11.2. Tagintézménye: 
mncs 

113. Maximális gyermek létszám: 
672 fő 

11.4. Tagozat: 
mncs 

11.5. Évfolyamok száma: 
8 

12. Az alapító okirat 12) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

4 
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12. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 

Ingatlanok: 
Megnevezése Címe 
Kőbányai Fekete István Általános Iskola ll 08 Budapest~ Hannat u. 196-198. 

Hrsz. 
42 309 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati 
rendeletnek megfelelően~ alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az iskolában éves leltár szerint nyilvántartott 
tárgyi eszközök~ valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek. Az iskola a 
rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatainak ellátásához szabadon 
használhatja. 

13. Az alapító okirat 13) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

13. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

14. Az alapító okirat 14) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 
a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIlL törvény szerint, 
b) munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény szerint~ 
c) megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 

szerint. 

15. Az alapító okirat 15), 16) és 17) pontja törlésre kerül. 

16. Az alapító okirat Záradékának l. afpontja helyébe a következőszöveg lép: 

l. A Kőbányai Fekete István Általános Iskola (1108 Budapest, Harmat u. 196-198.) 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a .. ./2011. (Vlll. 25.) határozatával 2011. 
szeptember l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Záradék 

l. A Kőbányai Fekete István Általános Iskola (ll 08 Budapest, Harmat u. 196-198. )alapító 
okiratának módosító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkom1ányzat 
Képviselő-testülete a .. ./20 ll. (VIII. 25.) határozatával 20 ll. szeptember l-jei hatállyal adta 
ki. 

5 
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2. A módosító okirat az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 20 ll. augusztus 25. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 

6 



38. melléklet aliA/2011. (VIII. 25.) képviselő-testületi határozathoz 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Fekete István Általános Iskola (ll 08 Budapest, Harmat u. 196-198.) alapító okiratát a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (l) bekezdés b) pontja, valamint a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §(5) bekezdése és 102. §(2) bekezdés a) pontja alapján 
a módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak szerint adja ki: 

l. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Fekete István Általános Iskola 
OM azonosítója: 034955 

Székhelye: 
Címe 
1108 Budapest, Harmat u. 196-198. 

2. Az alapítás éve: 
1976 

3. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 
nm cs 

Hrsz. 
42309 

4. Létrehozásáról rendelkező határozat: 
X. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága létesítette 1976-ban, 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 182/1993. (IL 9.) határozata 

5. A költségvetési szerv alapítójának neve, székhelye: 
X. kerületi Tanács V égrehajtó Bizottsága 
1102 Budapest, Pataki István tér 29. 

6. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Irányítási jogkörét a Polgánnesteri Hivatala útján gyakorolja. 

6.1. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

7. A költségvetési szerv működési köre: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
müködési körzet amit az alapító okirat melléklete tartalmaz. 
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8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
a) önálló jogi személy, 
b) önállóan működő költségvetési szerv, 
c) meghatározott pénzügyi-gazdálkodási teladatait Budapest Főváros X. kerület 

Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. 

9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) alapján általános 
iskolai oktatás, nevelés. 

Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése: 
Alapfokú oktatás- 8 520 l O 

10. Alaptevékenysége: 
Alapfokú oktatás - 852 
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása- 852000 

Alapfokú oktatás 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. 
évfolyam) 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 
nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
Általános iskolai tamllók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 
évfolyam) 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 
nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 

Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés 
Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
Általános iskolai tanulószabai nevelés 
Sajátos nevelési igényű tanuJók általános iskolai tanulószabai nevelése 

Esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód megvalósulását célzó 
tevékenységek 

Esélyegyenlőséget célzó általános és komplex tevékenységek és 
prograrnak 
Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenység és 
prograrnak 
A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét 
javító prograrnak 
Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek, 
fiatalok részére 

Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés 
Építményüzemeltetés 
Általános épülettakarítás 
Zöldterület-kezelés 

Sporttevékenység és támogatása 
Iskolai, diáksport-tevékenység és -támogatása 

Egyéb vendéglátás 
Iskolai intézményi közétkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 

8 520 
852011 

852012 

852021 

852022 

85591 
855911 
855912 
855914 
855915 
8901 

890lll 

890112 

890114 

890115 

81 
811000 
812100 
813000 

9312 
931204 

562 9 
562913 
562917 
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Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 

a) biztosítja az alapfokú nevelést-oktatást, 

682 0 
682002 

b) a tanuló érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelően felkészíti a 
tanulót a középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra, valamint a társadalomba 
való beilleszkedésre a képviselő-testület által jóváhagyott pedagógiai programjának 
megfelelően, 

c) a tanulók érdeklődése, Igenye szerint nem kötelező (választható) tanórai 
foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, illetve kiegészítő 
ismeretek átadása céljából. Fokozott figyelmet fordít a veszélyeztetett gyermekekkel 
való foglalkozásra, 

d) integrációs felkészítést folytathat felmenő rendszerben a 2006/07 -es tanévtől, 
e) az intézmény logopédiai osztályokat működtet, 
t) a szülők igénye alapján napközis és tanulószabai foglalkozásokat szervez, mely alatt 

biztosítja a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat (étkeztetés, 
ügyelet), és az iskolai felkészítést, 

g) iskolai könyvtárat működtet, melynek szolgáltatásait a tanulók és pedagógusok 
minden nap igénybe vehetik, 

h) biztosítja amindennapos testedzés lehetőségét, 
i) megszervezi a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztató oktatását, 
j) az intézményben dolgozók részére étkeztetést biztosít, 
k) pedagógiai programjának végrehajtása során együttműködik más nevelési-oktatási 

intézményekkel, 
l) fogadja körzetéből azokat a tanulókat, akik a Nevelési Tanácsadó véleménye alapján 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdenek, 
m) a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, illetve az 

Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján a megismerő 
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő 
integráltan nevelhető-oktatható tanulókat ellátja [Kt. 121. § (l) bekezdés 29. pont a) 
alpontja], 

n) a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, illetve az 
Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján integráltan 
nevelhető-oktatható beszédfogyatékos tanulókat (logopédiai osztályokban) ellátja (Kt. 
121. §(l) bekezdés 29. pont a) alpontja], 

o) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével 
küzdő integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulókat ellátja a 
szakértői bizottság véleménye alapján [Kt. 121. § (l) bekezdés 29. pont b) alpontja]. 

ll. Az intézmény típusa: 
általános iskola 

11.1. Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
logopédiai osztályok működtetése 1-8. évfolyamon 

11.2. Tagintézménye: 
mncs 
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11.3. Maximális gyermek létszám: 
672 fő 

11.4. Tagozat: 
n mcs 

11.5. Évfolyamok száma: 
8 

12. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 

Ingatlanok: 
Megnevezése Címe 
Kőbányai Fekete István Általános Iskola ll 08 Budapest, Hannat u. 196-198. 

Hrsz. 
42309 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati 
rendeletnek megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosítha~a. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az iskolában éves leltár szerint nyilvántartott 
tárgyi eszközök, valarnint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek Az iskola a 
rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatainak ellátásához szabadon 
használhatj a. 

13. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 
a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény szerint, 
b) rnunkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény szerint, 
c) megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 

sze ri nt. 

Záradék 

l. A Kőbányai Fekete István Általános Iskola (ll 08 Budapest, Harmat u. 196-198.) 
rnódosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a .. ./20 ll. (VIII. 25.) határozatával 20 ll. 
szeptember l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény müködési körzetét tartalmazó 
rnelléklet. 
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3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 2011. augusztus 25. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 18111993. (II. 9.) 
határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Harmat Általános 
Iskola (1104 Budapest, Harmat u. 88.) alapítóokiratátahelyi önkom1ányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 9. §(4) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 
88.§ (l) bekezdés b) pontja, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§ 
(5) bekezdése és 102. §(2) bekezdés a) pontja alapján az alábbiak szerint módosítja: 

l. Az alapító okirat bevezető része helyéhe az alábbi szöveg lép: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Harmat Általános Iskola (1104 Budapest, Hannat u. 88.) alapító okiratát a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (l) bekezdés b) pontja, valamint a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§ (5) bekezdése és 102. §(2) bekezdés a) pontia alapján a 
módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak szerint adja ki: 

2. Az alapító okirat l) pontja helyéhe az alábbiszöveg lép: 

l. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Harmat Általános Iskola 
OM azonosítója: 034954 

Székhelye: 
Címe 
1104 Budapest, Harmat u. 88. 

3. Az alapító okirat 3) pontja helyéhe az alábbiszöveg lép: 

3. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 
mncs 

4. Az alapító okirat 4) pontja helyéhe az alábbiszöveg lép: 

4. Létrehozásáról rendelkező határozat: 

Hrsz. 
41191110 

X. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága létesítette 1965-ben, 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 18111993. (Il. 9.) határozata 

5. Az alapító okirat 5) pontja helyéhe az alábbiszöveg lép: 

5. A költségvetési szerv alapítójának neve, székhelye: 
X. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága 
ll 02 Budapest, Pataki István tér 29. 

l 



Fekete István Általános Iskola (ll08 Budapest, Harmat u. 196-198.) 

Árkos utca 
Andezit utca 
Bazalt utca 
Bögre utca 
Dombtető utca 
Fagyal utca 
Felsőcsatári út 

Ferihegyi reptérre vezető út 
(Kőbányai szakasza) 

Fűz utca 

Gumigyár utca 
Gyalog utca 
Gyula utca 
Hang utca 
Hangár utca 

Harmat utca 113-tól és 142-tól végig 
Juhar utca 
Kovakő utca 
Kövágó utca 

Mádi utca 172-től és 173-tól végig 
Maglódi út 95-től és 96-tól végig 
Ökrös utca 
Ökrös köz 
Pázsitfű utca 
Sellő utca 
Serpenyő köz 
Serpenyő utca 
Szegély utca 
Szőlőtelep utca 
Szőlővirág utca 
Takarék utca 

Újhegyi út 25-től és 20-tól végig 
Venyige utca 
Zsombék utca 

Melléldet 
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6. Az alapító okirat 6) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

6. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest~ Szent László tér 29. 
Irányítási jogkörét a Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

6.1. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

7. Az alapító okirat 7) pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

7. A költségvetési szerv működési köre: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet, amit az alapító okirat melléklete tartalmaz. 

8. Az alapító okirat 8) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
a) önálló jogi személy, 
b) önállóan rnűködő költségvetési szerv, 
c) meghatározott pénzügyi-gazdálkodási feladatait Budapest Főváros X. kerület 

Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. 

9. Az alapító okirat 9) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) alapján általános 
iskolai oktatás, nevelés. 

Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése: 
Alapfokú oktatás- 8 520 l O 

l O. Az alapító okirat l O) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

10. Alaptevékenysége: 
Alapfokú oktatás - 852 
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása - 852000 

Alapfokú oktatás 8520 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerü nevelése, oktatása ( 1-4. 852 0 ll 
évfolyam) 
Sajátos nevelési igényü általános iskolai tamllók nappali rendszerü 852012 
nevelése, oktatása (l-4. évfolyam) 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerü nevelése, oktatása (5-8. 852021 
évfolyam) 
Sajátos nevelési igényü általános iskolai tanuJók nappali rendszerü 852022 
nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 

Közokt~táshoz kapcsolódó egyéb nevelés 85591 
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Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
Sajátos nevelési igényű tanulóknapközi otthoni nevelése 
Általános iskolai tanulószabai nevelés 
Sajátos nevelési igényű tanulókáltalános iskolai tanulószabai nevelése 

855911 
855912 
855914 
855915 

Esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód megvalósulását célzó 8901 
tevékenységek 

Esélyegyenlőséget célzó általános és komplex tevékenységek és 890 lll 
prograrnak 
Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenység és 890112 
program ok 
A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét 890114 
javító programok 
Speciális tehetséggondozó prograrnak hátrányos helyzetű gyermekek, 890115 
fiatalok részére 

Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés 
Építményüzemeltetés 
Általános épülettakarítás 
Zöldterület -kezelés 

Sporttevékenység és támogatása 
Iskolai, diáksport-tevékenység és - támogatása 

Egyéb vendéglátás 
Iskolai intézményi közétkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 

a) biztosítja az alapfokú nevelést-oktatást, 

81 
811000 
812100 
813000 

9312 
931204 
5 629 
562913 
562917 

682 0 
682002 

b) a tanuló érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelően felkészíti a 
tanulót a középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra, valamint a társadalomba 
való beilleszkedésre a képviselő-testület által jóváhagyott pedagógiai programjának 
megfelelően, 

c) a tanulók érdeklődése, tgenye szerint nem kötelező (választható) tanórai 
foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, illetve kiegészítő 
ismeretek átadása céljából. Fokozott figyelmet fordít a veszélyeztetett gyermekekkel 
való foglalkozásra, 

d) integrációs felkészítést folytathat felmenő rendszerben a 2006/07-es tanévtől, 
e) az intézmény logopédiai osztályokat működtet, 
f) a szülők igénye alapján napközis és tanulószabai foglalkozásokat szervez, mely alatt 

biztosí~a a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat (étkeztetés, 
ügyelet), és az iskolai felkészítést, 
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g) iskolai könyvtárat működtet, melynek szolgáltatásait a tanulók és pedagógusok 
minden nap igénybe vehetik, 

h) biztosítja a mindennapos testedzés lehetőségét, 
i) megszervezi a hátrányos helyzetű tanuJók felzárkóztató oktatását, 
j) az intézményben dolgozók részére étkeztetést biztosít, 
k) pedagógiai programjának végrehajtása során együttműködik más nevelési-oktatási 

intézményekkel, 
l) a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, illetve az 

Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján integráltan 
nevelhető-oktatható autista, mozgássérült tanulók, és a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulókat ellátja 
[Kt. 121. §(l) bekezdés 29. pont a) alpontja], 

m) a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, illetve az 
Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján integráltan 
nevelhető-oktatható beszédfogyatékos tanulókat (logopédiai osztályokban) ellátja [Kt 
121. §(l) bekezdés 29. pont a) alpontja], 

n) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével 
küzdő integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű tanulókat ellátja a szakértői 
bizottság véleménye alapján [Kt. 121. §(l) bekezdés 29. pont b) alpontja]. 

ll. Az alapító okirat ll) pontja helyébe alábbiszöveg lép: 

ll. Az intézmény típusa: 
általános iskola 

11.1. Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
logopédiai osztályok működtetése 

ll. 2. Tagintézménye: 
mncs 

11.3. Maximális gyermek létszám: 
581 fő 

ll. 4. Tagozat 
n mcs 

11.5. Évfolyamok száma: 
8 

12. Az alapító okirat 12) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

12. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 

Ingatlanok: 
Megnevezése 
Kőbányai Harmat Általános 
Iskola 
Kivett beépítetlen terület 
ingatlan 

Címe 
ll 04 Budapest, Harmat u. 88. 

Budapest X. ker. Kada utca 

Hrsz. 
41191110 

41191/11 
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Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkonnányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati 
rendeletnek megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az iskolában éves leltár szerint nyilvántartott 
tárgyi eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek Az iskola a 
rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatainak ellátásához szabadon 
használhatja. 

13. Az alapító okirat 13) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

13. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

14. Az alapító okirat 14) pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 
a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény szerint, 
b) munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény szerint, 
c) megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló !959. évi IV. törvény 

sze ri nt. 

15. Az alapító okirat 15), 16) és 17) pontja törlésre kerüL 

16. Az alapító okirat Záradékának J. afpontja helyébe a következőszöveg lép: 

L A Kőbányai Harmat Általános Iskola (1104 Budapest, Harmat u. 88.) módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete a .. ./2011. (VIII. 25.) határozatával201 l. szeptember l-jei 
hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Záradék 

L A Kőbányai Harmat Általános Iskola (1104 Budapest, Harmat u. 88.) alapító okiratának 
módosító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
.. ./20 ll. (VIII. 25.) határozatával 20 ll. szeptember l-jei hatállyal adta ki. 

2. A módosító okirat az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi. 
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3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 2011. augusztus 25. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Harmat Általános Iskola (ll 04 Budapest, Harmat u. 88.) alapító okiratát a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (l) bekezdés b) pontja, valamint a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§ (5) bekezdése és 102. §(2) bekezdés a) pontja alapján a 
módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak szerint adja ki: 

l. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Harmat Általános Iskola 
OM azonosítója: 034954 

Székhelye: 
Címe 
ll 04 Budapest, Harmat u. 88. 

2. Az alapítás éve: 
1965 

3. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 
mncs 

4. Létrehozásáról rendelkező határozat: 

Hrsz. 
41191/lO 

X. kerületi Tanács V égrehajtó Bizottsága létesítette 1965-ben, 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 181/1993. (IL 9.) határozata 

5. A költségvetési szerv alapítójának neve, székhelye: 
X. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága 
ll 02 Budapest, Pataki István tér 29. 

6. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Irányítási jogkörét a Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

6.1. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 

7. A költségvetési szen' működési köre: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkom1ányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet, amit az alapító okirat mclléklete tartalmaz. 



40. melléklet a~h-/20 ll. (VIII. 25.) képviselő-testületi határozathoz 

8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
a) önálló jogi személy, 
b) önállóan működő költségvetési szerv, 
c) meghatározott pénzügyi-gazdálkodási feladatait Budapest Főváros X. kerület 

Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. 

9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) alapján általános 
iskolai oktatás, nevelés. 

Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése: 
Alapfokú oktatás- 852010 

l O. Alaptevékenysége: 
Alapfokú oktatás ~ 852 

Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása~ 852000 

Alapfokú oktatás 8520 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. 852011 
évfolyam) 

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanuJók nappali rendszerű 852012 
nevelése, oktatása (l-4. évfolyam) 
Általános iskolai tanuJók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 852021 
évfolyam) 

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 852022 
nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 

Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés 
Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
Sajátos nevelési igényű tanulóknapközi otthoni nevelése 
Általános iskolai tanulószobai nevelés 
Sajátos nevelési igényű tanulókáltalános iskolai tanulószobai nevelése 

Esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód megvalósulását célzó 
tevékenységek 

85 591 
855911 
855912 
855914 
855915 
8901 

Esélyegyenlőséget célzó általános és komplex tevékenységek és 890 lll 
program ok 

Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenység és 890112 
programok 

A hátrányos helyzetű gyem1ekek, fiatalok és családok életminőségét 890114 
javító programok 

Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek, 890115 
fiatalok részére 

Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés 
Építményüzemeltetés 
Általános épülettakarítás 
Zöldterület-kezelés 

Sporttevékenység és támogatása 
Iskolai. diáksp011-tevékenység és- támogatása 

81 
811000 
812100 
813000 

9312 
931204 
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Egyéb vendéglátás 
Iskolai intézményi közétkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 

5 629 
562913 
562917 

682 0 
682002 

a) biztosítja az alapfokú nevelést-oktatást, 
b) a tanuló érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelően felkészíti a 

tanulót a középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra, valamint a társadalomba 
való beilleszkedésre a képviselő-testület által jóváhagyott pedagógiai programjának 
megfelelően, 

c) a tanulók érdeklődése, igénye szerint nem kötelező (választható) tanórai 
foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, illetve kiegészítő 
ismeretek átadása céljából. Fokozott figyelmet fordít a veszélyeztetett gyermekekkel 
való foglalkozásra, 

d) integrációs felkészítést folytathat felmenő rendszerben a 2006/07-es tanévtől, 
e) az intézmény logopédiai osztályokat működtet, 
f) a szülők igénye alapján napközis és tanulószabai foglalkozásokat szervez, mely alatt 

biztosí~a a gyermek napközbeni ellátásával összefiiggő feladatokat (étkeztetés, 
ügyelet), és az iskolai felkészítést, 

g) iskolai könyvtárat működtet, melynek szolgáltatásait a tanulók és pedagógusok 
minden nap igénybe vehetik, 

h) biztosí~a amindennapos testedzés lehetőségét, 
i) megszervezi a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztató oktatását, 
j) az intézményben dolgozók részére étkeztetést biztosít, 
k) pedagógiai programjának végrehajtása során együttműködik más nevelési-oktatási 

intézményekkel, 

l) a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, illetve az 
Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján integráltan 
nevelhető-oktatható autista, mozgássérült tanulók, és a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulókat ellátja 
[Kt. 121. §(l) bekezdés 29. pont a) alpontja], 

m) a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, illetve az 
Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján integráltan 
nevelhető-oktatható beszédfogyatékos tanulókat (logopédiai osztályokban) ellátja [Kt 
121. §(l) bekezdés 29. pont a) alpontjaL 

n) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével 
küzdő integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű tanulókat ellátja a szakértői 
bizottság véleménye alapján [Kt. 121. §(l) bekezdés 29. pont b) alpontja]. 

ll. Az intézmény típusa: 
általános iskola 
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ll. l. Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
logopédiai osztályok működtetése 

ll. 2. Tagintézménye: 
n mcs 

ll. 3. Maximális gyermek létszám: 
581 fő 

ll. 4. Tagozat 
Nincs 

ll. 5. Évfolyamok száma: 
8 

12. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 

Ingatlanok: 
Megnevezése 
Kőbányai Harmat Általános 
Iskola 
Kivett beépítetlen terület, 
(művelési ágú) ingatlan 

Címe 
ll 04 Budapest, Harmat u. 88. 

Budapest X. ker. Kada utca 

Hrsz. 
41191/10 

41191/ll 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati 
rendeletnek megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az iskolában éves leltár szerint nyilvántartott 
tárgyi eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek Az iskola a 
rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatainak ellátásához szabadon 
használhatj a. 

13. Vezetőjének megbízási rendje: 

Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 

a) közalkalmazotti jogviszony a kö:z_alkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény szerint, 

b) munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény szerint, 
c) megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 

szerint. 
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Záradék 

l. A Kőbányai Harmat Általános Iskola (1104 Budapest, Harmat u. 88.) módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete a .. ./2011. (VIII. 25.) határozatával201 l. szeptember l-jei 
hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 2011. augusztus 25. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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Harmat Általános Iskola (1108 Budapest, Harmat u. 88.) 

Akna utca 
Algyógyi utca 
Álmos utca 
Álmos köz 
Bodza utca 
Csombor utca 
Dér utca 

Dóczy Józsefutca 
Gitár utca 
Gránátos utca 
Harmat utca 48-140-ig, és 63-111-ig 
Kadaköz 
Kada utca 83-tól és l 04-től végig 
Kéknyelű utca 
Kiskert utca 
Kissörgyár utca 
Kocka utca 
Lavotta utca 
Mádi köz 

Mádi utca54-170-ig és 55-171-ig 
Maglódi út 2-94-ig és 17-93-ig 
Olaj utca 
Pántlika utca 
Sorház utca 
Sörgyár utca 
Sörös utca 

Száraz utca páros oldal 
Szentimrey utca 
Szőlőhegy utca 
Tarló utca 
Téglavető köz 
Téglavető utca 
Tűzálló utca 
Újház utca 

Vörösdinka utca 

Melléklet 
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ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 179/1993. (II. 9.) 
határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Janikovszky Éva 
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (1105 Budapest, Bánya u. 32.) alapító 
okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§ (l) bekezdés b) pontja, valamint a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §(5) bekezdése és 102. §(2) bekezdés a) 
pontja alapján az alábbiak szerint módosítja: 

J. Az alapító okirat bevezető része helyébe az alábbi szöveg lép: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (1105 Budapest, 
Bánya u. 32.) alapítóokiratátahelyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § 
(4) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §(l) bekezdés b) 
pontja, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§ (5) bekezdése és 102. 
§ (2) bekezdés a) pontja alapján a módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak szerint 
adja ki: 

2. Az alapító okirat l) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

l. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Janikovszky Éva Magyar~ Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
OM azonosítója: 034952 

Angol nyelven: 
Éva Janikovszky Hungarian - English Dual ~ Language Primary School in Kőbánya local 
Govemment 

Székhelye: 
Címe 
ll 05 Budapest, Bánya u. 32. 

Telep helye: 

Megnevezése 
Tagintézmény 
Tagintézmény 

Címe 

Hrsz. 
41411 

1105 Budapest, Kápolna tér 4. 
1101 Budapest, Üllői út 118. 

3. Az alapító okirat 3) pontja helyéhe az alábbiszöveg lép: 

3. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 
n mcs 

4. Az alapító okirat 4) pontja he(réhe az alábbi 5;zöveg lép: 

4. Létr·ehozását·ól rendelkez() határozat: 
X. kerületi Tanács V égrehajtó Bizottsága létesítette !968-ban, 

Hrsz. 
41451 
38315/43 

Budapest Köbányai Önkormányzat Képviselö-testülete 179/1993. (IL 9.) határozata 

l 
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5. Az alapító okirat 5) pontja helyéhe az alábbiszöveg lép: 

5. A költségvetési szerv alapítójának neve, székhelye: 
X. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága 
1102 Budapest, Pataki István tér 29. 

6. Az alapító okirat 6) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

6. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Irányítási jogkörét a Polgármesteri Hivatala ú~ján gyakorolja. 

6.1. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

7. Az alapító okirat 7) pontja helyéhe az alábbiszöveg lép: 

7. A költségvetési szerv működési köre: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet, amit az alapító okirat melléklete tartalmaz. 

8. Az alapító okirat 8) pontja helyéhe az alábbiszöveg lép: 

8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
a) önálló jogi személy, 
b) önállóan működő költségvetési szerv, 
c) meghatározott pénzügyi-gazdálkodási feladatait Budapest Főváros X. kerület 

Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala lá1ja el. 

9. Az alapító okirat 9) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) alapján általános 
iskolai oktatás, nevelés. 

Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése: 
Alapfokú oktatás- 8 520 l O 

l O. Az alapító okirat l O) pontja helyéhe az alábbiszöveg lép: 

l O. Alaptevékenysége: 
Alapfokú oktatás ~ 852 
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása ~ 852000 

Alapfokú oktatás 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése. oktatása (1-4. 
évfolyam) 

852 0 
852 0 ll 
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Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 852012 
nevelése, oktatása (l-4. évfolyam) 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 852021 
évfolyam) 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 852022 
nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 

Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés 
Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
Általános iskolai tanulószobai nevelés 
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
Pedagógiai Szolgáltató tevékenység - gyógytestnevelés 

85 591 
855911 
855912 
855914 
855915 
856011 

Esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód megvalósulását célzó 8901 
tevékenységek 

Esélyegyenlőséget célzó általános és komplex tevékenységek és 890111 
program ok 
Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenység és 890112 
programok 
A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét 890114 
javító programok 
Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek, 890115 
fiatalok részére 

Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés 
Építményüzemeltetés 
Általános épülettakarítás 
Uszoda takarítás, tanuszoda üzemeltetés 
Zöldterület -kezelés 

Sporttevékenység és támogatása 
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 
Iskolai, diáksport-tevékenységés-támogatása 

Egyéb vendéglátás 
Iskolai intézményi közétkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 

a) biztosítja az alapfokú nevelést-oktatást 

81 
811000 
812100 
812900 
813000 

931 
931102 
931204 

562 9 
562913 
562917 

682 0 
682002 

b) a tanuló érdeklődésének, képességének és tehetségének mcgfelelően felkészíti a 
tanulót a középiskolai, illetve szakiskolai tovúbbtanulásra. valamint a társadalomba 
való beilleszkedésre a képviselő-testület által jóváhagyott pedagógiai programjának 
megfelelően. 
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c) a tanulók érdeklődése, Igenye szerint nem kötelező (választható) tanórai 
foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, illetve kiegészítő 
ismeretek átadása céljából. Fokozott figyelmet fordít a veszélyeztetett gyermekekkel 
való foglalkozásra, 

d) integrációs felkészítést folytathat felmenő rendszerben a 2006107-es tanévtől, 
e) a szülők igénye alapján napközis és tanulószabai foglalkozásokat szervez, me ly alatt 

biztosítja a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat (étkeztetés, 
ügyelet), és az iskolai felkészítést, 

f) iskolai könyvtárat működtet, melynek szolgáltatásait a tanulók és pedagógusok 
minden nap igénybe vehetik, 

g) biztosítja a mindennapos testedzés lehetőségét, 
h) megszervezi a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztató oktatását, 
i) az intézményben dolgozók részére étkeztetést biztosít, 
j) pedagógiai programjának végrehajtása során együttműködik más nevelési-oktatási 

intézményekkel, 
k) gyágy-testnevelést biztosít a kerület általános iskolái számára, 
l) tanuszodájában úszásoktatást biztosít a kerület általános iskolái számára, 
m) a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, illetve az 

Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján integráltan 
nevelhető-oktatható halláscsökkent, autista, enyhe értelmi fogyatékos, Down 
szindrómával élő, és a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és 
súlyos rendellenességével küzdő sajátos nevelési igényű tanulókat ellátja [Kt. 121. § 
(l) bekezdés 29. pont a) alpontja], 

n) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével 
küzdő integráltan nevelhető s<:úátos nevelési igényű tanulókat ellátja a szakértői 
bizottság véleménye alapján [Kt. 121. §(l) bekezdés 29. pont b) alpontja]. 

ll. Az alapító okirat ll) pontja helyébe alábbiszöveg lép: 

ll. Az intézmény típusa: 
általános iskola 

11.1. Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
Üllői út 118. szám alatti tagintézményben tanuszoda működtetése 
Kápolna tér 4. szám alatti tagintézményben tanuszoda működtetése 

11.2. Tagintézménye: 
Kápolna téri tagintézmény- l 105 Budapest, Kápolna tér 4. 
Üllői úti tagintézmény - ll O l Budapest, Üllői út 118. 

11.3. Maximális gyermek létszám: 
1082 fő 
Székhelyen: 448 fő 
Üllői úti tagintézményben: 448 fő 
Kápolna téri tagintézményben: 186 to 

11.4. Tagozat: 
nm cs 

11.5. Évfolyamok száma: 
8 

4 



41. melléklet a .. ./2011. (VIII. 25.) képviselő-testületi határozathoz 

12. Az alapító okirat 12) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

12. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 

Ingatlanok: 
Megnevezése 
Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol 
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol 
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
Kápolna téri tagintézménye 
Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol 
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
Üllői úti tagintézménye 

Címe 
1105 Budapest, Bánya u. 32. 

1105 Budapest, Kápolna tér 4. 

ll O l Budapest, Üllői út. 118. 

Hrsz. 
41411 

41451 

38315/43 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati 
rendeletnek megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az iskolában éves leltár szerint nyilvántartott 
tárgyi eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek. Az iskola a 
rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatainak ellátásához szabadon 
használhatja. 

13. Az alapító okirat 13) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

13. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

14. Az alapító okirat 14) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 
a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény szerint, 
b) munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény szerint, 
c) megbízás i jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 

szerint. 

15. Az alapító okirat 15), 16) és 17) pontja törlésre kerüL 

16. Az alapító okirat Záradékának l. afpontja helyébe a következőszöveg lép: 

l. A Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (1105 
Budapest, Bánya u. 32.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkonnányzat Képviselő-testülete a ... /2011. (VIII. 
25.) határozatával 20 ll. szeptember l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

5 
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3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

4. Az intézmény őrzi a 2003. július l-jén jogutód nélkül megszűnt Kőbányai Önkormányzat 
Száva Általános Iskola (ll 07 Budapest, Száva u. 1-3.) teljes irattárát, anyakönyveit, a 2004. 
július l-jével megszűnt Budapest Kőbányai Önkormányzat Általános Iskola (110 l Budapest, 
Üllői út. 118.) tagintézmény teljes irattárát, anyakönyveit, valamint a 20 l O. június 30-ával 
megszűnt Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kápolna Téri Általános 
Iskola (1105 Budapest, Kápolna tér 4.) tagintézmény teljes irattárát, valamint a Kápolna Téri 
Általános Iskola által őrzött Cserkesz utcai Általános Iskola és az Újhegyi út 9-ll. szám alatti 
Általános Iskola és Speciális Háziasszonyképző Szakiskola teljes irattári anyagát. 

Záradék 

l. A Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (1105 
Budapest, Bánya u. 32.) alapító okiratának módosító okiratát Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a .. . 120 ll. (VIII. 25.) határozatával 20 ll. 
szeptember l-jei hatállyal adta ki. 

2. A módosító okirat az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 20 ll. augusztus 25. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (1105 Budapest, 
Bánya u. 32.) alapítóokiratátahelyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § 
(4) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§ (l) bekezdés b) 
pontja, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§ (5) bekezdése és 102. 
§ (2) bekezdés a) pontja alapján a módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak szerint 
adja ki: 

l. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvü Általános Iskola 
OM azonosítója: 034952 

Angol nyelven: 
Éva Janikovszky Hungarian_ English Dual - Language Primary School m Kőbánya local 
Government 

Székhelye: 
Címe 
ll 05 Budapest, Bánya u. 32. 

Telep helye: 

Megnevezése 
Tagintézmény 
Tagintézmény 

2. Az alapítás éve: 
1968 

Címe 

Hrsz. 
41411 

1105 Budapest, Kápolna tér 4. 
ll O l Budapest, Üllői út 118. 

3. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 
nm cs 

4. Létrehozásáról rendelkező határozat: 
X. kerületi Tanács V égrehajtó Bizottsága létesítette 1968-ban, 

Hrsz. 
41451 
38315/43 

Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 179/1993. (II. 9.) határozata 

5. A költségvetési szerv alapítójának neve, székhelye: 
X. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága 
l l 02 Budapest, Pataki István tér 29. 

6. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 
Irányítási jogkörét a Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 
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6.1. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 

7. A költségvetési szerv működési köre: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet, amit az alapító okirat melléklete tartalmaz. 

8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
a) önálló jogi személy, 
b) önállóan működő költségvetési szerv, 
c) meghatározott pénzügyi-gazdálkodási feladatait Budapest Főváros X. kerület 

Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. 

9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) alapján általános 
iskolai oktatás, nevelés. 

Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése: 
Alapfokú oktatás- 8 5201 O 

10. Alaptevékenysége: 
Alapfokú oktatás - 852 
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása- 852000 

Alapfokú oktatás 8520 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. 852011 
évfolyam) 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 8 52012 
nevelése, oktatása (l-4. évfolyam) 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 852021 
évfolyam) 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 852022 
nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 

Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés 
Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
Általános iskolai tanulószabai nevelés 
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószabai nevelése 
Pedagógiai Szolgáltató tevékenység - gyógytestnevelés 

85591 
855911 
855912 
855914 
855915 
856011 
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Esélyegyenlőség és cg)·enlő bánásmód megvalósulását célzó 8901 
tevékenységek 

Esélyegyenlőséget célzó általános és komplex tevékenységek és 890 lll 
prograrnak 
Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenység és 890112 
prograrnak 
A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőség ét 890114 
javító prograrnak 
Speciális tehetséggondozó program ok hátrányos helyzetű gyermekek, 890 ll 5 
fiatalok részére 

Építményüzemeltetés~ zöldterület-kezelés 
Építményüzemeltetés 
Általános épülettakarítás 
Uszoda takarítás, tanuszoda üzemeltetés 
Zöldterület-kezelés 

Sporttevékenység és támogatása 
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 
Iskolai, diáksport-tevékenységés-támogatása 

Egyéb vendéglátás 
Iskolai intézményi közétkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 

a) biztosítja az alapfokú nevelést-oktatást, 

81 
811000 
812100 
812900 
813000 

931 
931102 
931204 

562 9 
562913 
562917 

682 0 
682002 

b) a tanuló érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelően felkészíti a 
tanulót a középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra, valarnint a társadalomba 
való beilleszkedésre a képviselő-testület által jóváhagyott pedagógiai programjának 
megfelelően, 

c) a tanulók érdeklődése, tgenye szerint nem kötelező (választható) tanórai 
foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, illetve kiegészítő 
ismeretek átadása céljából. Fokozott figyelmet fordít a veszélyeztetett gyermekekkel 
való foglalkozásra, 

d) integrációs felkészítést folytathat felmenő rendszerben a 2006/07-es tanévtől, 
e) a szülők igénye alapján napközis és tanulószabai foglalkozásokat szervez, mely alatt 

biztosítja a gyermek napközbeni ellátásával összefüggö feladatokat (étkeztetés, 
ügyelet), és az iskolai felkészítést, 

f) iskolai könyvtárat működtet, melynek szolgáltatásait a tanuJók és pedagógusok 
minden nap igénybe vehetik, 

g) biztosítja a mindennapos testedzés lehctőségét, 
h) megszerwzi a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztató oktatását, 
i) az intézményben dolgozók részérc étkeztetést biztosít, 
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j) pedagógiai programjának végrehajtása során együttműködik más nevelési-oktatási 
intézményekkel, 

k) gyágy-testnevelést biztosít a kerület általános iskolái számára, 
l) tanuszodájában úszásoktatást biztosít a kerület általános iskolái számára, 
m) a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, illetve az 

Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján integráltan 
nevelhető-oktatható halláscsökkent, autista, enyhe értelmi fogyatékos, Down 
szindrómával élő, és a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és 
súlyos rendellenességével küzdő sajátos nevelési igényű tanulókat ellátja {Kt. 121. § 
(l) bekezdés 29. pont a) alpon~a], 

n) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével 
küzdő integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű tanulókat ellátja a szakértői 
bizottság véleménye alapján [Kt. 121. §(l) bekezdés 29. pont b) alpontja]. 

ll. Az intézmény típusa: 
általános iskola 

ll. l. Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
Üllői út 118. szám alatti tagintézményben tanuszoda működtetése 
Kápolna tér 4. szám alatti tagintézményben tanuszoda működtetése 

ll. 2. Tagintézménye: 
Kápolna téri tagintézmény - ll 05 Budapest, Kápolna tér 4. 
Üllői úti tagintézmény - ll O l Budapest, Üllői út 118. 

ll. 3. Maximális gyermek létszám: 
1082 fő 
Székhelyen: 448 fő 
Üllői úti tagintézményben: 448 fő 
Kápolna téri tagintézményben: 186 fő 

ll. 4. Tagozat: 
mncs 

11.5. Évfolyamok száma: 
8 

12. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 

Ingatlanok: 
Megnevezése 
Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol 
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol 
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola -
Kápolna téri tagintézménye 
Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol 
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
Üllői úti tagintézménye 

Címe 
ll 05 Budapest, Bánya u. 3 2. 

ll 05 Budapest, Kápolna tér 4. 

ll O l Budapest, Üllői út. 118. 

Hrsz. 
41411 

41451 

38315/43 

4 



42. melléklet a .. ./20 ll. (VIII. 25.) képviselő-testületi határozathoz 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati 
rendeletnek megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az iskolában éves leltár szerint nyilvántartott 
tárgyi eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek. Az iskola a 
rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatainak ellátásához szabadon 
használhatj a. 

13. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 
a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIlL törvény szerint, 

b) munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény szerint, 
c) megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 

sze ri nt. 

Záradék 

1. A Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (ll 05 
Budapest, Bánya u. 32.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a .. ./2011. (VIII. 
25.) határozatával201 l. szeptember l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

4. Az intézmény őrzi a 2003. július l-jén jogutód nélkül megszűnt Kőbányai Önkormányzat 
Száva Általános Iskola (1107 Budapest, Száva u. 1-3.) teljes irattárát, anyakönyveit, a 2004. 
július l-jével megszűnt Budapest Kőbányai Önkormányzat Általános Iskola (ll O l Budapest, 
Üllői út. 118.) tagintézmény teljes irattárát, anyakönyvei t, valamint a 20 l O. június 30-ával 
megszűnt Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kápolna Téri Általános 
Iskola (ll 05 Budapest, Kápolna tér 4.) tagintézmény teljes irattárát, valamint a Kápolna Téri 
Általános Iskola által őrzött Cserkesz utcai Általános Iskola és az Újhegyi út 9-1 1. szám alatti 
Általános Iskola és Speciális Háziasszonyképző Szakiskola teljes irattári anyagát. 

Budapest, 2011. augusztus 25. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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4 3. melléklet a :f3i.:v20 ll. (VIII. 25.) képviselő-testületi határozathoz 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 18511993. (IL 9.) 
határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Kada Mihály 
Általános Iskola és Gyermekek Háza Óvoda (1103 Budapest, Kada u. 27-29.) alapító 
okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (l) bekezdés b) pontja, valamint a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §(5) bekezdése és 102. §(2) bekezdés a) 
pontja alapján az alábbiak szerint módosítja: 

l. Az alapító okirat bevezető része helyébe az alábbiszöveg lép: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Kada 
Mihály Általános Iskola és Gyermekek Háza Óvoda (1103 Budapest, Kada u. 27-29.) 
alapítóokiratátahelyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. §(4) bekezdése, 
az államháztmiásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §(l) bekezdés b) pontja, valamint 
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§ (5) bekezdése és 102. §(2) bekezdés a) 
pontja alapján a módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak szerint adja ki: 

2. Az alapító okirat l) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

l. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola és Gyermekek Háza Óvoda 
OM azonosítója: 034957 

Székhelye: 
Címe 
1103 Budapest, Kada u. 27-29. 

Hrsz. 
41671/l 

3. Az alapító okirat 3) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

3. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 
n mcs 

4. Az alapító okirat 4) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

4. Létrehozásáról rendelkező határozat: 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 185/1993. (II. 9.) határozata 

5. Az alapító okirat 5) pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

5. A költségvetési szerv alapítójának neve, székhelye: 
X. kerületi Tanács V égrehajtó Bizottsága 
1102 Budapest, Pataki István tér 29. 



Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
(1105 Budapest, Bánya u. 32) 

Alkér utca 60-tól és 67-től végig 
Árpa utca 
Ászok utca 
Balkán utca 

Bánya utca 24-től és 25-től végig 
Barabás utca 23-tól és 24-től végig 
Basa utca 
Bebek utca 
Belényes utca 
Bihari út 1-17-ig, 2-10-ig 
Ceglédi út 

Cserkesz utca 1-49-ig és 2-50-ig 
Csősz köz 
Csősztorony utca 
Derecskei utca 
Előd utca 
Előd köz 

Érsemlyéni utca 
Fehér köz 
Fertő utca 
Fogadó utca 

Gergely utca 1-19-ig 
Gém utca 

Halom utca 17-től és 32-től végig 
Harmat utca 18-46-ig és 25-61-ig 
Hízlaló tér 

Ifjúsági sétány 
Ihász köz 
Ihász utca 
Iringó köz 

Kápolna tér 

Kápolna utca 16-tól és 2 7 -től végig 
Kékvirág utca 
Kelemen utca 

Kirgiz utca 
Kőér utca 
Kőér köz 

Könyves Kálmán körút páratlan oldal 
Körösi Csoma Sándor út 21-41-ig 
Lámpagyár utca 

Mádi utca 1-53-ig és 2-52-ig 

Makk utca 
Maláta utca 
Maláta köz 
Martinovics tér 
Nyitra utca 
Óhegy utca 1-33-ig és 2-32-ig 
Olajliget köz 
Olajliget utca 
Olíva köz 
Ónodi utca 
Ónodi köz 
Őzláb utca 
Petrőczy utca 1-37-ig és 2-38-ig 
Repce utca 
Salamon utca 
Somfaköz 
Somfa utca 
Szállás utca 1-3-ig és 2-6-ig 
Szárnyas utca 
Száva utca 

Szlávy utca 54-től és 77 -től végig 
Teherkocsi utca 
Ugor utca 
Üllői köz 
Üllői út l 06-tól végig 
Vajda Péter utca páratlan oldal 
Várgede utca 
Vaspálya utca21-25-ig 
Verebély utca 
Zágrábi köz 

Zágrábi utca 
Zsadány utca páros oldal 
Zsiv~j utca 
144 utca 

Melléklet 



43. melléklet a .. ./2011. (VII. 7.) képviselő-testületi határozathoz 

6. Az alapító okirat 6) pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

6. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 
Irányítási jogkörét a Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

6.1. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

7. Az alapító okirat 7) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

7. A költségvetési szerv működési köre: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet, amit az alapító okirat melléklete tartalmaz. 

8. Az alapító okirat 8) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
a) önálló jogi személy, 
b) önállóan működő költségvetési szerv, 
c) meghatározott pénzügyi-gazdálkodási feladatait Budapest Főváros X. kerület 

Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. 

9. Az alapító okirat 9) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) alapján óvodai 
nevelés, ellátás és általános iskolai oktatás, nevelés. 

Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése: 
Iskolai előkészítő oktatás- 851 O l O 
Alapfokú oktatás- 852010 

l O. Az alapító okirat l O) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

10. Alaptevékenysége: 
Óvodai nevelés - 851 
Óvodai nevelés költségvetési szerveinek, programjainak komplex támogatása- 851 OOO 
Alapfokú oktatás - 852 
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása- 852000 

Iskolai előkészítő oktatás 
Óvodai nevelés, ellátás 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

8510 
8510 ll 
851012 

2 



43. melléklet a .. ./2011. (VII. 7.) képviselő-testületi határozathoz 

Alapfokú oktatás 8520 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása ( 1-4. 8 520 ll 
évfolyam) 

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 852012 
nevelése, oktatása (l-4. évfolyam) 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 852021 
évfolyam) 

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 852022 
nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 

Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés 
Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
Általános iskolai tanulószobai nevelés 
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 

Esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód megvalósulását célzó 
tevékenységek 

Esélyegyenlőséget célzó általános és komplex tevékenységek és 
programok 

Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenység és 
program ok 

A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét 
javító programok 
Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek, 
fiatalok részére 

Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés 
Építményüzemeltetés 
Általános épülettakarítás 
Zöldterület-kezelés 

Sporttevékenység és támogatása 
Iskolai, diáksport-tevékenységés-támogatása 

Egyéb vendéglátás 
Óvodai intézményi étkeztetés 
Iskolai intézményi közétkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 

85591 
855911 
855912 
855914 
855915 

8901 

890lll 

890112 

890114 

890115 

81 
811000 
812100 
813000 

9312 
931204 

562 9 
562912 
562913 
562917 

682 0 
682002 

a) nevelési feladatok ellátása a gyem1ekek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig, 

3 



43. melléklet a .. ./2011. (VII. 7.) képviselő-testületi határozathoz 

b) legalább napi 4 óra biztosítása az ötödik életévét betöltött gyermekek számára a nevelési 
év kezdő napjától, 

c) a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások 
biztosítása, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben 
meghatározottak szerint a gyermekek napközbeni ellátása, 

d) a nevelési program végrehajtása során együttműködés más nevelési-oktatási 
intézményekkel, 

e) a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, illetve az Országos 
Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján integráltan nevelhető
oktatható autista, és a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és 
súlyos rendellenességével küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátása [Kt. 
121. §(l) bekezdés 29. pont a) alpontja], 

f) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő 
integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátása a szakértői 
bizottság véleménye alapján [Kt. 121. §(l) bekezdés 29. pont b) alpontja], 

g) biztosítja az alapfokú nevelést-oktatás biztosítása, 
h) a tanuló érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelően a tanuló felkészítése 

a középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra, valamint a társadalomba való 
beilleszkedésre a képviselő-testület által jóváhagyott pedagógiai programjának 
megfelelően, 

i) az iskola a tanu Iók érdeklődése, igénye szerint nem kötelező (választható) tanórai 
foglalkozások szervezése, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, illetve kiegészítő 
ismeretek átadása céljából. Fokozott figyelmet fordít a veszélyeztetett gyermekekkel való 
foglalkozásra, 

j) integrációs felkészítés folytatásának lehetősége felmenő rendszerben a 2006/07-es 
tanévtől, 

k) a szülők igénye alapján napközis, tanulószabai valamint iskolaotthonos foglalkozások 
szervezése, mely alatt biztosítja a gyermek napközbeni ellátásával összefuggő feladatokat 
(étkeztetés, ügyelet), és az iskolai felkészítést, 

l) iskolai könyvtár működtetése, melynek szolgáltatásait a tanulókés pedagógusok minden 
nap igénybe vehetik, 

m) amindennapos testedzés lehetőségének biztosítása, 
n) a hátrányos helyzetű tanuJók felzárkóztató oktatásának megszervezése, 
o) az intézményben dolgozók részére étkeztetés biztosítása, 
p) nevelési, pedagógiai programjának végrehajtása során együttműködés más nevelési

oktatási intézménnyel, 
q) körzetéből azoknak a tanulóknak a fogadása, akik a Nevelési Tanácsadó véleménye 

alapján beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdenek, 
r) a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, illetve az Országos 

Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján integráltan nevelhető
oktatható autista, enyhe értelmi fogyatékos, Down szindrómával élő, és a megismerő 
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók 
ellátása [Kt. 121. §(l) bekezdés 29. pont a) alpontja], 

s) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdö 
integráltan nevelhető sajátos nevelési igényü tanulók ellátása a szakértői bizottság 
véleménye alapján [Kt. 121. §(I) bekezdés 29. pont b) alpontja]. 
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ll. Az alapító okirat ll) pontja helyébe alábbiszöveg lép: 

ll. Az intézmény típusa: 
többcélú intézmény; általános iskola és óvoda 

ll. l. Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
n mcs 

ll. 2. Tagintézménye: 
Gyermekek Háza Óvoda (1103 Budapest, Kada utca 27-29.) 

ll. 3. Maximális gyermek létszám: 
óvoda: 94 fő 
iskola: 448 fő 

ll. 4. Tagozat: 
n mcs 

ll. 5. Évfolyamok száma: 
óvoda: 4 csoport 
iskola: 8 évfolyam 

12. Az alapító okirat 12) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

12. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 

Ingatlanok: 
Megnevezése 
Kőbányai Kada Mihály 
Általános Iskola és 
Gyermekek Háza Óvoda 

Címe 
1103 Budapest, Kada u. 27-29. 

Hrsz. 
41671/l 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati 
rendeletnek megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az intézmény éves leltár szerint nyilvántartott 
tárgyi eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek Az 
intézmény a rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatainak ellátásához 
szabadon használhatja. 

13. Az alapító okirat 13) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

13. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

14. Az alapító okirat 14) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 
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14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 
a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény szerint, 
b) munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény szerint, 
c) megbízás i jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 

szerint. 

15. Az alapító okirat 15), 16) és 17) pontja törlésre kerül. 

16. Az alapító okirat Záradékának l. afpontja helyébe a következőszöveg lép: 

l. A Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola és Gyermekek Háza Óvoda (ll 03 Budapest, 
Kada u. 27-29.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a .. ./2011. (VIII. 25.) 
határozatával 20 ll. szeptember l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Záradék 

l. A Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola és Gyermekek Háza Óvoda (1103 Budapest, 
Kada u. 27-29.) alapító okiratának módosító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete a .. ./2011. (VIII. 25.) határozatával201 l. szeptember l-jei 
hatállyal adta ki. 

2. A módosító okirat az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 20 ll. augusztus 25. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgám1ester 
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MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Kada 
Mihály Általános Iskola és Gyermekek Háza Óvoda (ll 03 Budapest, Kada u. 27-29.) 
alapítóokiratátahelyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. §(4) bekezdése, 
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (l) bekezdés b) pontja, valamint 
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3 7. § (5) bekezdése és l 02. §(2) bekezdés a) 
pontja alapján a módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak szerint adja ki: 

l. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola és Gyermekek Háza Óvoda 
OM azonosítója: 034957 

Székhelye: 
Címe 
ll 03 Budapest, Kada u. 27-29. 

2. Az alapítás éve: 
1896 

3. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 
mncs 

Hrsz. 
41671/l 

4. Létrehozásáról rendelkező határozat: 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 185/1993. (IL 9.) határozata 

5. A költségvetési szerv alapítójának neve, székhelye: 
X. kerületi Tanács V égrehajtó Bizottsága 
ll 02 Budapest, Pataki István tér 29. 

6. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Irányítási jogkörét a Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

6.1. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

7. A költségvetési szerv működési köre: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet, amit az alapító okirat melléklete tartalmaz. 

8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
a) önálló jogi személy, 
b) önállóan működő költségvetési szerv, 
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c) meghatározott pénzügyi-gazdálkodási feladatait Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. 

9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) alapján óvodai 
nevelés, ellátás és általános iskolai oktatás, nevelés. 

Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése: 
Iskolai előkészítő oktatás- 851 O l O 
Alapfokú oktatás - 8 520 l O 

l O. Alaptevékenysége: 
Óvodai nevelés - 851 
Óvodai nevelés költségvetési szervcinek, programjainak komplex támogatása- 851 OOO 
Alapfokú oktatás- 852 
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása - 852000 

Iskolai előkészítő oktatás 
Óvodai nevelés, ellátás 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

Alapfokú oktatás 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása ( 1-4. 
évfolyam) 

8510 
851011 
851012 
852 0 
852011 

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 8 52012 
nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 852021 
évfolyam) 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 852022 
nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 

Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés 
Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
Általános iskolai tanulószobai nevelés 
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 

Esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód megvalósulását célzó 
tevékenységek 

Esélyegyenlőséget célzó általános és komplex tevékenységek és 
programok 
Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenység és 
programok 
A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét 
javító programok 
Speciális tehetséggondozó prognunok hátrányos helyzetű gyermekek, 
fiatalok részére 

Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés 
É p í tm ényüzemeltetés 
Altalános épülettakarítás 
Zöldterület-kezelés 

Sporttevékenység és támogatása 
Iskolai, diáksport-tevékenységés-támogatása 

85 591 
855911 
855912 
855914 
855915 
8901 

890111 

890112 

890114 

890115 

81 
811000 
812100 
813000 
9312 
931204 
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Egyéb vendéglátás 
Óvodai intézményi étkeztetés 
Iskolai intézményi közétkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 

562 9 
562912 
562913 
562917 

682 0 
682002 

a) nevelési feladatok ellátása a gyermekek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig, 
b) legalább napi 4 óra biztosítása az ötödik életévét betöltött gyermekek számára a nevelési 

év kezdő napjától, 
c) a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások 

biztosítása, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben 
meghatározottak szerint a gyermekek napközbeni ellátása, 

d) a nevelési program végrehajtása során együttműködés más nevelési-oktatási 
intézményekkel, 

e) a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, illetve az Országos 
Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján integráltan nevelhető
oktatható autista, és a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és 
súlyos rendellenességével küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátása [Kt 
121. §(l) bekezdés 29. pont a) alpontja], 

t) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő 
integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátása a szakértői 
bizottság véleménye alapján [Kt. 121. §(l) bekezdés 29. pont b) alpontja], 

g) biztosítja az alapfokú nevelést-oktatás biztosítása, 
h) a tanuló érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelclően a tanuló felkészítése 

a középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra, valamint a társadalomba való 
beilleszkedésre a képviselő-testület által jóváhagyott pedagógiai programjának 
megfelelően, 

i) az iskola a tanuJók érdeklődése, igénye szerint nem kötelező (választható) tanórai 
foglalkozások szervezése, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, illetve kiegészítő 
ismeretek átadása céljábóL Fokozott figyelmet fordít a veszélyeztetett gyermekekkel való 
foglalkozásra, 

j) integrációs felkészítés folytatásának lehetősége felmenő rendszerben a 2006/07-es 
tanévtőL 

k) a szülők igénye alapján napközis, tanulószobai valamint iskolaotthonos foglalkozások 
szervezése, mely alatt biztosítja a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat 
(étkeztetés, ügyelet), és az iskolai felkészítést, 

l) iskolai könyvtár működtetése, melynek szolgáltatásait a tanuJók és pedagógusok minden 
nap igénybe vehetik, 

m) a mii1dennapos testedzés lehetőségének biztosítása, 
n) a hátrányos helyzetű tanuJók felzárkóztató oktatásának megszervezése, 
o) az intézményben dolgozók részére étkeztetés biztosítása, 
p) nevelési, pedagógiai programjának végrehajtása során együttműködés más nevelési

oktatási intézménnyeL 
q) körzetéből azoknak a tanulóknak a fogadása, akik a Nevelési Tanácsadó véleménye 

alapján beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdenék, 
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r) a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, illetve az Országos 
Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján integráltan nevelhetö
oktatható autista, enyhe értelmi fogyatékos, Down szindrómával élő, és a megismerő 
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdö 
tanulókellátása [Kt. 121. §(l) bekezdés 29. pont a) alpontja], 

s) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdö 
integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű tanulók ellátása a szakértői bizottság 
véleménye alapján [Kt. 121. §(l) bekezdés 29. pont b) alpon1ja]. 

ll. Az intézmény típusa: 
többcélú intézmény; általános iskola és óvoda 

ll. l. Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
mncs 

ll. 2. Tagintézménye: 
Gyermekek Háza Óvoda (1103 Budapest, Kada utca 27-29.) 

ll. 3. Maximális gyermek létszám: 
óvoda: 94 fő 
iskola: 448 fő 

ll. 4. Tagozat: 
n mcs 

ll. 5. Évfolyamok száma: 
óvoda: 4 csoport 
iskola: 8 évfolyam 

12. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 

Ingatlanok: 
Megnevezése 
Kőbányai Kada Mihály 
Általános Iskola és 
Gyermekek Háza Óvoda 

Címe 
ll 03 Budapest, Kada u. 27-29. 

Hrsz. 
41671/l 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati 
rendeletnek megfelelöen, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az intézmény éves leltár szerint nyilvántartott 
tárgyi eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek. Az 
intézmény a rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelö-oktató feladatainak ellátásához 
szabadon használhatja. 

13. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselö
testülete legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 
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14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 
a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény szerint, 
b) munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény szerint, 
c) megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 

sze ri nt. 

Záradék 

L A Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola és Gyermekek Háza Óvoda (1103 Budapest, 
Kada u. 27-29.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a ... /2011. (VIII. 25.) 
határozatával 20 ll. szeptember l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 20 ll. augusztus 25. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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Kada Mihály Általános Iskola (1103 Budapest, Kada u. 27-29.) 

Alkér köz 
Alkér utca 1-65-ig és 2-58-ig 
Cserkesz utca 51-től és 52-től végig 
Diósgyőri utca 

Farkasalma utca 

Gergely utca21-93-ig és 2-112-ig 
Gutor tér 
Gutor utca 

Gyömrői út l-97 -ig és 2-94-ig 
Hollóháza utca 

Kada utca l-81-ig és 2-l 02-ig 
Kemence utca 
Kerámia utca 
Kerecseny utca 
Kisgergely utca 
Márga köz 
Márga utca 
Medveszőlő utca 
Noszlopy utca 

Óhegy utca 34-től és 35-től végig 
Óhegy köz 
Örmény utca 

Petrőczy utca 39-től és 40-től végig 
Sárosi utca 

Szacsvay utca 
Száraz utca páratlan oldal 
Székfűvirág utca 

Szlávy utca 1-75-ig, 2-52-ig 
V as gyár utca 

Vaspálya utca 27-től végig 
Zsadány utca páratlan oldal 

Melléklet 



Gyermekek Háza Óvoda (1103 Budapest, Kada u. 27-29.) 

Alkér köz 
Alkér utca 1-65-ig és 2-58-ig 

Cserkesz utca 51-től és 52-től végig 
Diósgyőri utca 

Gergely utca 45-93-ig és 48-112-ig 
Gyömrői út ll-97-ig és 6-94-ig 
Gyula utca 
Hollóháza utca 

Kada utca l-81-ig és 2-102-ig 
Kemence utca 
Kerámia utca 
Kisgergely utca 

Márga utca páratlan oldal 
Medveszőlő utca 

Noszlopy utca 1-63-ig, 2-62-ig 
Óhegy köz 

Óhegy utca 34-től és 35-től végig 
Petrőczy utca 39-től és 40-től végig 
Sárosi utca 
Szacsvay utca 

Száraz utca páratlan oldal 
Székilivirág utca 

Szlávy utca 1-75-ig, 2-52-ig 
Vasgyár utca 

Vaspálya utca 27-től végig 

Melléklet 
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ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 187/1993. (II. 9.) 
határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Keresztury Dezső 
Általános Iskola (1106 Budapest,- Kereszturi út 7-9.) alapító okiratát a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (l) bekezdés b) pontja, valamint a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdése és 102. § (2) bekezdés a) pontja alapján 
az alábbiak szerint módosílja: 

l. Az alapítá okirat bevezető része helyébe az alábbiszöveg lép: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Keresztury Dezső Általános Iskola (1106 Budapest, Kereszturi út 7-9.) alapító okiratát a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (l) bekezdés b) pontja, valamint a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdése és 102. § (2) bekezdés a) 
pontja alapján a módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak szerint adja ki: 

2. Az alapító okirat l) ponya helyébe az alábbiszöveg lép: 

l. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola 
OM azonosítója: 034959 

Székhelye: 
Címe 
ll 06 Budapest, Keresztúri út 7-9. 

3. Az alapító okirat 3) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

3. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 
n mcs 

4. Az alapító okirat 4) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

4. Létrehozásáról rendelkező határozat: 

Hrsz. 
39210/10 

Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselö-testülete 187/1993. (IL 9.) határozata 

5. Az alapító okirat 5) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

5. A költségvetési szerv alapítójának neve, székhelye: 
X. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága 
ll 02 Budapest, Pataki István tér 29. 

6. Az alapító okirat 6) pon~ja helyébe az alábbi sziJveg lép: 
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6. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Irányítási jogkörét a Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

6.1. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 

7. Az alapító okirat 7) pontja helyéhe az alábbiszöveg lép: 

7. A költségvetési szerv működési köre: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet, amit az alapító okirat melléklete tartalmaz. 

8. Az alapító okirat 8) pontja helyéhe az alábbiszöveg lép: 

8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
a) önálló jogi személy, 
b) önállóan működő költségvetési szerv, 
c) meghatározott pénzügyi-gazdálkodási feladatait Budapest Főváros X. kerület 

Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. 

9. Az alapító okirat 9) pontja helyéhe az alábbiszöveg lép: 

9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) alapján általános 
iskolai oktatás, nevelés. 

Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése: 
Alapfokú oktatás- 8 520 l O 

I O. Az alapító okirat I O) pontja helyéhe az alábbiszöveg lép: 

10. Alaptevékenysége: 
Alapfokú oktatás - 852 
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása- 852000 

Alapfokú oktatás 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. 
évfolyam) 

852 0 
852011 

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 852 012 
nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 852021 
évfolyam) 
S<ljátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 852022 
nevelése. oktatása (5-8. évfolyam) 

Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés 85591 
Általános iskolai napközi otthoni nevelés 855911 

2 



45. melléklet a .. ./2011. (VIII. 25.) képviselő-testületi határozathoz 

Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
Általános iskolai tanulószobai nevelés 
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység - gyógytestnevelés 

855912 
855914 
855915 
856011 

Esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód megvalósulását célzó 8901 
tevékenységek 

Esélyegyenlőséget célzó általános és komplex tevékenységek és 8901 1 l 
programok 
Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenység és 890112 
programok 
A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét 890 114 
javító programok 
Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek, 890115 
fiatalok részére 

Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés 
Építményüzemeltetés 
Általános épülettakarítás 
Zöldterület-kezelés 

Sporttevékenység és támogatása 
Iskolai, diáksport-tevékenységés-támogatása 

Egyéb vendéglátás 
Iskolai intézményi közétkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 

a) biztosítja az alapfokú nevelést-oktatást, 

81 
811000 
812100 
813000 

9312 
931204 

562 9 
562913 
562917 

682 0 
682002 

b) a tanuló érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelően felkészíti a 
tanulót a középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra, valamint a társadalomba 
való beilleszkedésre a képviselő-testület által jóváhagyott pedagógiai programjának 
megfelelően, 

c) a tanuJók érdeklődése, Igenye sze ri nt nem kötelező (választható) tanórai 
foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, illetve kiegészítő 
ismeretek átadása céljából. Fokozott figyelmet fordít a veszélyeztetett gyermekekkel 
való foglalkozásra, 

d) integrációs felkészítést folytathat felmenő rendszerben a 2006/07-es tanévtől, 
e) a szülők igénye alapján napközis és tanulószobai foglalkozásokat szervez, mely alatt 

biztosítja a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat (étkeztetés, 
ügyelet), és az iskolai felkészítést, 
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t) iskolai könyvtárat működtet, melynek szolgáltatásait a tanulók és pedagógusok 
minden nap igénybe vehetik, 

g) biztosítja a mindennapos testedzés lehetőségét, 
h) megszervezi a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztató oktatását, 
i) az intézményben dolgozók részére étkeztetést biztosít, 
j) pedagógiai programjának végrehajtása során együttműködik más nevelési-oktatási 

intézményekkel, 
k) gyógytestnevelés! biztosít a kerület általános iskolái számára, 
l) emelt szintű testnevelés és sportoktatás, 
m) a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, illetve az 

Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján integráltan 
nevelhető-oktatható autista és a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulókat ellátja [Kt. 121. §(l) bekezdés 29. 
pont a) alpontja], 

n) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével 
küzdő integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű tanulókat ellátja a szakértői 
bizottság véleménye alapján [Kt. 121. §(l) bekezdés 29. pont b) alpontja]. 

ll. Az alapító okirat ll) pontja helyéhe alábbiszöveg lép: 

ll. Az intézmény típusa: 
általános iskola 

ll. l. Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
mncs 

ll. 2. Tagintézménye: 
n mcs 

ll. 3. Maximális gyermek létszám: 
672 fő 

ll. 4. Tagozat: 
n mcs 

ll. 5. Évfolyamok száma: 
8 

12. Az alapító okirat 12) pontja helyéhe az alábbiszöveg lép: 

12. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 

Ingatlanok: 
Megnevezése Címe 
Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola ll 06 Budapest, Keresztúri út 7-9. 

Hrsz. 
39210/10 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati 
rendeletnek megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 
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A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az iskolában éves leltár szerint nyilvántartott 
tárgyi eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek. Az iskola a 
rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatainak ellátásához szabadon 
használhatj a. 

13. Az alapító okirat 13) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

13. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

14. Az alapító okirat 14) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 
a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény szerint, 
b) munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény szerint, 
c) megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 

sze ri nt. 

15. Az alapító okirat 15), 16) és 17) pontja törlésre kerüL 

16. Az alapító okirat Záradékának l. afpontja helyébe a következőszöveg lép: 

l. A Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola (1106 Budapest, Kereszturi út 7-9.) 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a .. ./2011. (VIII. 25.) határozatával 2011. 
szeptember l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

4. Az intézmény őrzi a 2011. augusztus 31-én jogutód nélkül megszűnt Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Felnőttek Általános Iskolája (ll 06 Budapest, Keresztúri u. 
7-9.) teljes irattárát, anyakönyveit 

Záradék 

l. A Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola (1106 Budapest, Kereszturi út 7-9.) alapító 
okiratának módosító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a .. ./20 ll. (VIII. 25.) határozatával 20 ll. szeptember l-jei hatállyal adta 
ki. 

2. A módosító okirat az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi. 
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3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 20 ll. augusztus 25. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Keresztury Dezső Általános Iskola (1106 Budapest, Kereszturi út 7-9.) alapító okiratát a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (l) bekezdés b) pontja, valamint a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§ (5) bekezdése és 102. §(2) bekezdés a) 
pontja alapján a módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak szerint adja ki: 

l. A költségvetési szerv neve: 

Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola 
OM azonosítója: 034959 

Székhelye: 
Címe 
ll 06 Budapest, Keresztúri út 7-9. 

2. Az alapítás éve: 
1955 

3. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 
nm cs 

4. Létrehozásáról rendelkező határozat: 

Hrsz. 
39210/10 

Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 187/1993. (Il. 9.) határozata 

5. A költségvetési szerv alapítójának neve, székhelye: 
X. kerületi Tanács V égrehajtó Bizottsága 
ll 02 Budapest, Pataki István tér 29. 

6. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 
Irányítási jogkörét a Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

6.1. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 

7. A költségvetési szen' működési köre: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet, amit az alapító okirat melléklete tartalmaz. 

8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
a) önálló jogi személy, 
b) önállóan működö költségvetési szerv, 
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c) meghatározott pénzügyi-gazdálkodási feladatait Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala lá~a cL 

9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) alapján általános 
iskolai oktatás, nevelés. 

Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése: 
Alapfokú oktatás- 852 0 l O 

10. Alaptevékenysége: 
Alapfokú oktatás - 852 
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása - 852000 

Alapfokú oktatás 8520 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása ( 1-4. 8 520 ll 
évfolyam) 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 8 52012 
nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 852021 
évfolyam) 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 852022 
nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 

Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés 
Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
Általános iskolai tanulószabai nevelés 
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószabai nevelése 
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység - gyógytestnevelés 

Esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód megvalósulását célzó 
tevékenységek 

85591 
855911 
855912 
855914 
855915 
856011 
8901 

Esélyegyenlőséget célzó általános és komplex tevékenységek és 890111 
program ok 
Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenység és 890112 
prograrnak 
A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét 890114 
javító prograrnak 
Speciális tehetséggondozó program ok hátrányos helyzetű gyermekek, 890115 
fiatalok részére 

Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés 
Építményüzemeltetés 
Általános épülettakarítás 
Zöldterület-kezelés 

Sporttevékenység és támogatása 
Iskolai, diáksport-tevékenység és - támogatása 

Egyéb vendéglátás 
Iskolai intézményi közétkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 

81 
811000 
812100 
813000 
9312 
931204 

562 9 
562913 
562917 
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Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 

a) biztosí~ja az alapfokú nevelést-oktatást, 

682 0 
682002 

b) a tanuló érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelően felkészíti a 
tanulót a középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra, valamint a társadalomba 
való beilleszkedésre a képviselő-testület által jóváhagyott pedagógiai programjának 
megfelelően, 

c) a tanulók érdeklődése, Igenye szerint nem kötelező (választható) tanórai 
foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, illetve kiegészítő 
ismeretek átadása céljábóL Fokozott figyelmet fordít a veszélyeztetett gyermekekkel 
való foglalkozásra, 

d) integrációs felkészítést folytathat felmenő rendszerben a 2006/07-es tanévtől, 
e) a szülők igénye alapján napközis és tanulószabai foglalkozásokat szervez, me ly alatt 

biztosítja a gyermek napközbeni ellátásával összeltiggő feladatokat (étkeztetés, 
ügyelet), és az iskolai felkészítést, 

f) iskolai könyvtárat működtet, melynek szolgáltatásait a tanulók és pedagógusok 
minden nap igénybe vehetik, 

g) biztosítja a mindennapos testedzés lehetőségét, 
h) megszervezi a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztató oktatását, 
i) az intézményben dolgozók részére étkeztetést biztosít, 
j) pedagógiai programjának végrehajtása során együttműködik más nevelési-oktatási 

intézményekkel, 
k) gyógytestnevelés! biztosít a kerület általános iskolái számára, 
l) emelt szintű testnevelés és sportoktatás, 
m) a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, illetve az 

Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján integráltan 
nevelhető-oktatható autista és a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulókat ellátja [Kt. 121. § (l) bekezdés 29. 
pont a) alpontja], 

n) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével 
küzdő integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű tanulókat ellátja a szakértői 
bizottság véleménye alapján [Kt. 121. §(l) bekezdés 29. pont b) alpontjal 

ll. Az intézmény típusa: 
általános iskola 

ll. l. Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
mncs 

ll. 2. Tagintézménye: 
mncs 
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ll. 3. Maximális gyermek létszám: 
672 fő 

ll. 4. Tagozat: 
n mcs 

ll. 5. Évfolyamok száma: 
8 

12. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 

Ingatlanok: 
Megnevezése Címe 
Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola 1106 Budapest, Keresztúri út 7-9. 

Hrsz. 
39210/lO 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati 
rendeletnek megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az iskolában éves leltár szerint nyilvántartott 
tárgyi eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek Az iskola a 
rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatainak ellátásához szabadon 
használhatja. 

13. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útián. 

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 
a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény szerint, 
b) munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény szerint, 
c) megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 

sze ri nt. 

Záradék 

L A Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola (1106 Budapest Keresztúri út 7-9.) 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkom1ányzat Képviselő-testülete a .. ./20 ll. (VIli. 25.) határozatával 20 ll. 
szeptember l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 
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4. Az intézmény őrzi a 2011. augusztus 31-én jogutód nélkül megszűnt Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Felnőttek Általános Iskolája (ll 06 Budapest, Keresztúri u. 
7-9.) teljes irattárát, anyakönyveit 

Budapest, 2011. augusztus 25. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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Keresztury Dezső Általános Iskola (1106 Budapest, Kereszturi út 7-9.) 

Dorogi utca 
Dömsödi utca 
Erdősi utca 
Fehér út 15-től végig és páros oldal 
Gépmadár utca 
Gépmadár park 
Gyakorló köz 
Gyakorló utca 
Gyógyszergyári utca 
Halas utca 
Határmalom utca 
Hatház utca 
Heves utca 
Hortobágyi utca 
Juhász utca 
Kabai utca 
Kerepesi út 121-től 
Keresztúri út 1-146-ig 
Ladányi utca 
Malomárok utca 

Méhes utca 
Nagyicce utca 
Nemes utca 
Örs vezér tér Kőbányai oldal 

Paprika utca 
Pilisi utca 
Pesti Gábor utca 
Pogány utca 
Rákász utca 
Rákos-MÁV -telep 
Rákosvölgyi köz 
Rákosvölgyi út 
Sárgarózsa utca 

Terebesi utca 
Tölcsér utca 
Váltó utca 
Vízimalom utca 

Melléklet 
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ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 426/2008. (III. 
20.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Kertvárosi 
Általános Iskola (1106 Budapest, Jászberényi út 89.) alapító okiratát a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (l) bekezdés b) pontja, valamint a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdése és 102. § (2) bekezdés a) pontja alapján 
az alábbiak szerint módosítja: 

J. Az alapító okirat bevezetó' része helyébe az alábbiszöveg lép: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Kertvárosi Általános Iskola (1106 Budapest, Jászberényi út 89.) alapító okiratát a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (l) bekezdés b) pontja, valamint a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§ (5) bekezdése és 102. §(2) bekezdés a) pontja alapján a 
módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak szerint adja ki: 

2. Az alapító okirat l) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

l. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Kertvárosi Általános Iskola 
OM azonosítója: 201160 

Székhelye: 
Címe 
1106 Budapest, Jászberényi út 89. 

Hrsz. 
52526/107 

3. Az alapító okirat 3) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

3. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Keresztury Dezső Általános Iskola 
ll 06 Budapest, Keresztúri út 7-9. 

4. Az alapító okirat 4) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

4. Létrehozásáról rendelkező határozat: 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 426/2008. (III. 20.) határozata 

5. Az alapító okirat 5) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

5. A költségvetési szerv alapítójának neve, székhelye: 
Budapest Föváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
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6. Az alapító okirat 6) pontja helyéhe az alábbiszöveg lép: 

6. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Irányítási jogkörét a Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

6.1. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 

7. Az alapító okirat 7) pontja helyéhe az alábbiszöveg lép: 

7. A költségvetési szerv működési köre: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet, amit az alapító okirat melléklete tartalmaz. 

8. Az alapító okirat 8) pontja helyéhe az alábbiszöveg lép: 

8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
a) önálló jogi személy, 
b) önállóan működő költségvetési szerv, 
c) meghatározott pénzügyi-gazdálkodási feladatait Budapest Főváros X. kerület 

Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. 

9. Az alapító okirat 9) pontja helyéhe az alábbiszöveg lép: 

9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) alapján általános 
iskolai oktatás, nevelés. 

Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése: 
Alapfokú oktatás - 8 520 l O 

l O. Az alapító okirat l O) pontja helyéhe az alábbiszöveg lép: 

l O. Alaptevékenysége: 
Alapfokú oktatás - 852 
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása- 852000 

Alapfokú oktatás 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. 
évfolyam) 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 
nevelése, oktatása (l-4. évfolyam) 
Altalános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 
évfólyam) 
Sajútos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 

8 520 
852011 

852012 

852021 

852022 

2 
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nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 

Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés 
Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
Sajátos nevelési igényű tanuJók napközi otthoni nevelése 
Általános iskolai tanulószabai nevelés 
Sajátos nevelési igényű tanulókáltalános iskolai tanulószabai nevelése 
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység - gyógytestnevelés 

Esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód megvalósulását célzó 
tevékenységek 

Esélyegyenlőséget célzó általános és komplex tevékenységek és 
prograrnak 
Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenység és 
prograrnak 
A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét 
javító prograrnak 
Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek, 
fiatalok részére 

Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés 
Építményüzemeltetés 
Általános épülettakarítás 
Zöldterület-kezelés 

Sporttevékenység és támogatása 
Iskolai, diáksport-tevékenység és- támogatása 

Egyéb vendéglátás 
Iskolai intézményi közétkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 

a) biztosítja az alapfokú nevelést-oktatást, 

855 91 
855911 
855912 
855914 
855915 
856011 

8901 

890 lll 

890112 

890114 

890115 

81 
811000 
812100 
813000 

9312 
931204 

562 9 
562913 
562917 

682 0 
682002 

b) a tanuló érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelően felkészíti a tanulót 
a középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra, valamint a társadalomba való 
beilleszkedésre a képviselő-testület által jóváhagyott pedagógiai programjának 
megfelelően, 

c) a tanuJók érdeklődése, igényeszerint nem kötelező (választható) tanórai foglalkozásokat 
szervez, fclzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, illetve kiegészítő ismeretek átadása 
céljából. Fokozott figyelmet fordít a veszélyeztetett gyennekekkel való íoglalkozásra, 

d) integrációs felkészítést folytat, 

3 
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e) fogadja körzetéből azokat a tanulókat, akik a Nevelési Tanácsadó véleménye alapján 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdenek, 

f) a szülők igénye alapján napközis és tanulószabai foglalkozásokat szervez, mely alatt 
biztosítja a gyermek napközbeni ellátásával összefliggő feladatokat (étkeztetés, ügyelet), 
és az iskolai felkészítést, 

g) iskolai könyvtárat működtet, melynek szolgáltatásait a tanulók és pedagógusok minden 
nap igénybe vehetik, 

h) biztosítja amindennapos testedzés lehetőségét, 
i) megszervezi a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztató oktatását, 
j) az intézményben dolgozók részére étkeztetést biztosít, 
k) gyógytestnevelés! biztosít a kerület általános iskolái számára, 
l) pedagógiai programjának végrehajtása során együttműködik más nevelési-oktatási 

intézménnyel, 
m) a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, illetve az 

Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján integráltan 
nevelhető-oktatható autista, enyhe értelmi fogyatékos, Down szindrómával élő, és a 
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével 
küzdő tanulókat ellátja [Kt. 121. §(l) bekezdés 29. pont a) alpontja], 

n) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő 
integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű tanulókat ellátja a szakértői bizottság 
véleménye alapján [Kt. 121. §(l) bekezdés 29. pont b) alpontja]. 

ll. Az alapító okirat ll) pontja helyébe alábbiszöveg lép: 

ll. Az intézmény típusa: 
általános iskola 

ll. l. Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
nmcs 

ll. 2. Tagintézménye: 
n mcs 

ll. 3. Maximális gyermek létszám: 
310 fő 

ll. 4. Tagozat: 
nm cs 

ll. 5. Évfolyamok száma: 
8 

12. Az alapító okirat 12) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

12. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 

Ingatlanok: 
Megnevezése Címe 
Kőbányai Kertvárosi Általános Iskola ll 06 Budapest, Jászberényi út 89. 

Hrsz. 
52526/107 
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12. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 

Ingatlanok: 
Megnevezése 
Kőbányai Újhegyi Uszoda és 
Strandfürdő 

Címe 
1108 Budapest, Újhegyi út 13. 

Hrsz. 
42444/22 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendeletnek 
megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az uszodában éves leltár szerint nyilvántartott tárgyi 
eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek Az uszoda a 
rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatainak ellátásához szabadon használhatja. 

13. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 
a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény szerint, 
b) munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény szerint, 
c) megbízásijogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény szerint. 

Záradék 

l. A Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandfürdő (1108 Budapest, Újhegyi út 13.) 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete a ... /2011. (VIII. 25.) határozatával 2011. szeptember l-jei 
hatállyal adta ki. 

2. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 2011. augusztus 25. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 

3 



9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján, önkormányzati költségvetési szerv 
közszolgáltató feladatok ellátására. 

Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése: 
932900 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 

10. Alaptevékenysége: 
Sportlétesítmény működtetése - 931 l 

Óvodai nevelés, ellátás (óvoda i úszás) 
Általános iskolai nappali rendszerű nevelése, oktatása 
úszás) 

851011 
1-4. évfolyamon (iskolai 852011 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 
(iskolai úszás) 

oktatása 5-8. évfolyamon 852021 

Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés 
Építményüzemeltetés 
Általános épülettakarítás 
Egyéb takarítás 
Zöldterület kezelés 

Sporttevékenység és támogatása 
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 
Iskolai, diáksport-tevékenység és - támogatása 
Máshova nem sorolható egyéb sporttámogatás 
Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás 

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 
a) Uszodai spm1szolgáltatás, 
b) strandfürdő-szolgáltatás, 

c) óvodás és általános iskola korú gyermekek, tanulók úszásoktatása, 

81 
811000 
812100 
812900 
813000 

931 
931102 
931204 
931903 
932911 
682 0 
682002 

d) a gyermek- és ifjúsági korosztály számára a tanórán kívüli sportfoglalkozások szervezése, 
e) együttműködés más nevelési-oktatási intézményekkel, azok sporttevékenységeinek 

támogatása, 
f) az ingatlan vagy egyes helyiségei alkalmi, időszakonkénti vagy tartós bérbeadása, 

szabadtéri sportoJásra alkalmas, nyitott pályás sportlétesítmény működtetése, az azokhoz 
tartozó kisegítő létesítmények kiadása. 

ll. Az intézmény típusa: 
uszoda és strandfürdő 

11.1. Maximális férőhely: 
360 t() 
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Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati 
rendeletnek megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az iskolában éves leltár szerint nyilvántartott 
tárgyi eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek. Az iskola a 
rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatainak ellátásához szabadon 
használhatja. 

13. Az alapító okirat 13) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

13. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

14. Az alapító okirat 14) pontja Julyébe az alábbiszöveg lép: 

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 
a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény szerint, 
b) munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény szerint, 
c) megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 

sze ri nt. 

15. Az alapító okirat 15), 16) és 17) pontja törlésre kerül. 

16. Az alapító okirat Záradékának J. alpontja helyébe a következőszöveg lép: 

L A Kőbányai Kertvárosi Általános Iskola (1106 Budapest, Jászberényi út 89.) 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a .. ./2011. (VIII. 25.) határozatával 2011. 
szeptember l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

4. A Kertvárosi Altalános Iskola őrzi - a jogutódlással való megszűnés következtében - a 
Keresztury Dezső Általános Iskola Tagintézményének az irattárát. 

Záradék 

L A Kőbányai Kertvárosi Általános Iskola (ll 06 Budapest, Jászberényi út 89.) alapító 
okiratának módosító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkom1ányzat 
Képviselő-testülete a .. ./201 l. (VIII. 25.) határozatával 20 ll. szeptember l-jei hatállyal adta 
ki. 

2. A módosító okirat az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi. 
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3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 201 l. augusztus 25. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 

6 



48. melléklet ai9~./2011. (VIII. 25.) képviselő-testületi 1 'trozathoz 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGt .T 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiíbányai 
Kertvárosi Általános Iskola (1106 Budapest, Jászberényi út 89.) alapító oki; :.. ·! helyi 
önk01mányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, az államh". ''F':ísról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (l) bekezdés b) pontja, valamint a ról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§ (5) bekezdése és 102. §(2) bekezdés a) pontJa .,il a 
módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak szerint adja ki: 

L A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Kertvárosi Általános Iskola 
OM azonosítója: 201160 

Székhelye: 
Címe 
1106 Budapest, Jászberényi út 89. 

2. Az alapítás éve: 
200 8 

Hrsz. 
525261107 

3. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Keresztury Dezső Általános Iskola 
1106 Budapest, Keresztúri út. 7-9. 

4. Létrehozásáról rendelkező határozat: 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 426/2008. (III. 20.) határozata 

5. A költségvetési szerv alapítójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 

6. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 
Irányítási jogkörét a Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

6.1. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 

7. A költségvetési szcrv működési köre: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet amit az alapító okirat melléklete tartalmaz. 
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8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
a) önálló jogi személy, 
b) önállóan működő költségvetési szerv, 
c) meghatározott pénzügyi-gazdálkodási feladatait Budapest Főváros X. kerület 

Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. 

9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) alapján általános 
iskolai oktatás, nevelés. 

Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése: 
Alapfokú oktatás- 8 520 l O 

1 O. Alap tevékenysége: 
Alaptokú oktatás - 852 
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása- 852000 

Alapfokú oktatás 8520 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. 852011 
évfolyam) 
S<úátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 8 52012 
nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 852021 
évfolyam) 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 852022 
nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 

Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés 
Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
Sajátos nevelési igényű tanuJók napközi otthoni nevelése 
Általános iskolai tanulószabai nevelés 
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószabai nevelése 
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység - gyógytestnevelés 

Esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód megvalósulását célzó 
tevékenységek 

Esélyegyenlőséget célzó általános és komplex tevékenységek és 
prograrnak 
Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenység és 
program ok 
A hátrányos helyzetű gyem1ekek, fiatalok és családok életminőségét 
javító programok 
Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek, 
fiatalok részére 

Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés 
Építményüzemeltetés 
Általános épülettakarítás 
Zöldterület-kezelés 

Sporttevékenység és támogatása 
Iskolai, diáksport-tevékenységés-támogatása 

85591 
855911 
855912 
855914 
855915 
856011 
8901 

890lll 

890112 

890114 

890115 

81 
811000 
812100 
813000 
9312 
931204 
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Egyéb vendéglátás 
Iskolai intézményi közétkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 

a) biztosítja az alapfokú nevelést-oktatást, 

562 9 
562913 
562917 

682 0 
682002 

b) a tanuló érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelően felkészíti a tanulót 
a középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra, valamint a társadalomba való 
beilleszkedésre a képviselő-testület által jóváhagyott pedagógiai programjának 
megfelelően, 

c) a tanulók érdeklődése, igényeszerint nem kötelező (választható) tanórai foglalkozásokat 
szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, illetve kiegészítő ismeretek átadása 
céljából. Fokozott figyelmet fordít a veszélyeztetett gyermekekkel való foglalkozásra, 

d) integrációs felkészítést folytat, 
e) fogadja körzetéből azokat a tanulókat, akik a Nevelési Tanácsadó véleménye alapján 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdenek, 
t) a szülők igénye alapján napközis és tanulószobai foglalkozásokat szervez, mely alatt 

biztosítja a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat (étkeztetés, ügyelet), 
és az iskolai felkészítést, 

g) iskolai könyvtárat működtet, melynek szolgáltatásait a tanuJók és pedagógusok minden 
nap igénybe vehetik, 

h) biztosítja amindennapos testedzés lehetőségét, 
i) megszervezi a hátrányos helyzetű tanuJók felzárkóztató oktatását, 
j) az intézményben dolgozók részére étkeztetést biztosít, 
k) gyógyíestnevelést biztosít a kerület általános iskolái számára, 
l) pedagógiai programjának végrehajtása során együttműködik más nevelési-oktatási 

intézménnyel, 
m) a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, illetve az 

Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján integráltan 
nevelhető-oktatható autista, enyhe értelmi fogyatékos, Dow11 szindrómával élő, és a 
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével 
küzdő tanulókat ellátja [Kt. 121. §(l) bekezdés 29. pont a) alpontja], 

n) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő 
integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű tanulókat ellátja a szakértői bizottság 
véleménye alapján [Kt. 121. §(l) bekezdés 29. pont b) alpontja]. 

ll. Az intézmény típusa: 
általános iskola 

ll. l. Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
mncs 
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ll. 2. Tagintézménye: 
nm cs 

ll. 3. Maximális gyermek létszám: 
310 fő 

ll. 4. Tagozat: 
n mcs 

ll. 5. Évfolyamok száma: 
8 

12. Az alapító okirat 12) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

12. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 

Ingatlanok: 
Megnevezése Címe 
Kőbányai Kertvárosi Általános Iskola 1106 Budapest, Jászberényi út 89. 

Hrsz. 
52526/107 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati 
rendeletnek megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az iskolában éves leltár szerint nyilvántartott 
tárgyi eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek. Az iskola a 
rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatainak ellátásához szabadon 
használhatja. 

13. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 
a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény szerint, 
b) munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény szerint, 
c) megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 

szerint. 

Záradék 

1 . A Kőbányai Kertvárosi Általános Iskola (ll 06 Budapest J ászberényi út 89.) 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a .. ./20 ll. (VIII. 25.) határozatával 20 ll. 
szeptember l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 
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3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

4. A Kertvárosi Általános Iskola őrzi - a jogutódlással való megszűnés következtében - a 
Keresztury Dezső Általános Iskola Tagintézményének az irattárát. 

Budapest, 2011. augusztus 25. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA (1106 Budapest, Jászberényi út 89_) 

Bársonyvirág utca 
Bogáncsvirág utca 
Bojtocska utca 
Borsika utca 
Csillagvirág utca 
Csucsor utca 
Dolomit utca 
Dombhát utca 
Eszterlánc utca 
Ezüstfa utca 
Fátyolka utca 
Grafit utca 
Harangláb utca 
Hárslevelű utca 
Indóház utca 
Jászberényi út 29-től és 36-tól végig 
Keresztúri út 148-210-ig 
Korall utca 
Korall köz 

Korányi Frigyes erdősor 
Korányi Frigyes utca 
Kozma utca 
Köszméte utca 
Lángvirág utca 
Legényrózsa utca 
Magyarfalu utca 
Meténg utca 
Napmátka utca 
Porcelán utca 
Régi vám utca 
Rézvirág utca 

Sírkert utca 
Sulyom utca 
Szellőrózsa utca 
T arkarét utca 
Táma utca 
Túzok utca 
Túzok köz 

Tündériurt utca 
Vadszőlő utca 
Vörösfenyö utca 
Zöldpálya utca 

Melléklet 
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ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 194/1993.(II. 9.) 
határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Széchenyi István 
Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3.) 
alapítóokiratátahelyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.§ (4) bekezdése, 
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (l) bekezdés b) pontia, valamint 
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §(5) bekezdése és 102. §(2) bekezdés a) 
pontja alapján az alábbiak szerint módosítja: 

J. Az alapító okirat bevezető része helyébe az alábbiszöveg lép: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (ll 08 Budapest, 
Újhegyi sétány 1-3.) alapítóokiratátahelyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
9. § (4) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (l) bekezdés 
b) pontja, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdése és 
l 02. § (2) bekezdés a) pontja alapján a módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak 
szerint adja ki: 

2. Az alapító okirat l) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

l. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
OM azonosítója: 034966 

Idegen neve: 

Kőbánya Allgemeinbildende 8 - Klassen - Schule "István Széchenyi" mit zwe1 
Unterrichtssprachen ~- Ungarisch- Deutsch 

Székhelye: 
Címe 
1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. 

Hrsz. 
42309/90 

3. Az alapító okirat 3) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

3. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 
n mcs 

4. Az alapító okirat 4) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

4. Létrehozásáról rendelkező határozat: 
X. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága létesítette 1978-ban, 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 194/1993. (IL 9.) határozata 
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5. Az alapító okirat 5) pontja helyéhe az alábbiszöveg lép: 

5. A költségvetési szerv alapítójának neve, székhelye; 
X. kerületi Tanács V égrehajtó Bizottsága 
ll 02 Budapest, Pataki István tér 29. 

6. Az alapító okirat 6) pontja helyéhe az alábbi szöveg lép: 

6. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Irányítási jogkörét a Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

6.1. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

7. Az alapító okirat 7) pontja helyéhe az alábbiszöveg lép: 

7. A költségvetési szerv működési köre: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet, amit az alapító okirat melléklete tartalmaz. 

8. Az alapító okirat 8) pontja helyéhe az alábbiszöveg lép: 

8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
a) önálló jogi személy, 
b) önállóan működő költségvetési szerv, 
c) meghatározott pénzügyi-gazdálkodási feladatait Budapest Főváros X. kerület 

Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja eL 

9. Az alapító okirat 9) pontja helyéhe az alábbiszöveg lép: 

9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) alapján általános 
iskolai oktatás, nevelés. 

Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése: 
Alapfokú oktatás- 852 0 l O 

l O. Az alapító okirat l O) pontja helyéhe az alábbiszöveg lép: 

10. Alaptevékenysége: 
Alaptevékenysége: 

Alapfokú oktatás - 852 
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása- 852000 

Alapfokú oktatás 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása ( 1-4. 
évfolyam) 

852 0 
852011 

2 
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Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 852012 
nevelése, oktatása (l-4. évfolyam) 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 852021 
évfolyam) 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 852022 
nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 

Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés 
Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
Sajátos nevelési igényű tanulóknapközi otthoni nevelése 
Általános iskolai tanulószabai nevelés 
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószabai nevelése 
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység - gyógytestnevelés 

Esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód megvalósulását célzó 
tevékenységek 

Esélyegyenlőséget célzó általános és komplex tevékenységek és 
program ok 
Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenység és 
prograrnak 
A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét 
javító prograrnak 
Speciális tehetséggondozó prograrnak hátrányos helyzetű gyermekek, 
fiatalok részére 

Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés 
Építményüzemeltetés 
Általános épülettakarítás 
Zöldterület kezelés 

Sporttevékenység és támogatása 
Iskolai, diáksport-tevékenységés-támogatása 

Egyéb vendéglátás 
Iskolai intézményi közétkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 

a) biztosítja az alapfokú nevelést-oktatást, 

85591 
855911 
855912 
855914 
855915 
856011 

8901 

890111 

890112 

890114 

890115 

81 
811000 
812100 
813000 

9312 
931204 

5 629 
562913 
562917 

682 0 
682002 

b) a tanuló érdeklődésének, képességének és tehetségének megtClelően felkészíti a 
tanulót a középiskolai. illetve szakiskolai továbbtanulásra, valamint a társadalomba 
való beilleszkcdésre a képviselő-testület által jóváhagyott pedagógiai programjának 
megtelelően, 
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c) a tanulók érdeklődése, Igenye szerint nem kötelező (választható) tanórai 
foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, illetve kiegészítő 
ismeretek átadása céljából. Fokozott t!gyelmet fordít a veszélyeztetett gyennekekkel 
való foglalkozásra, 

d) Integrációs Pedagógiai Program (IPR) szerint képesség-kibontakoztató, integrációs 
felkészítést biztosíthat, 

e) fogadja körzetéből azokat a tanulókat, akik a Nevelési Tanácsadó véleménye alapján 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdenek, 

f) magyar-német két tanítási nyelvű képzést folytat az 1-4. évfolyamon, emelt szintű 
német nyelvoktatást az 5-8. évfolyamon, fogadja a kerületből a magyar-német két 
tanítási nyelvű képzést igénylő tanulókat, 

g) a szülők Igenye alapján napközis, tanulószoba valamint iskolaotthonos 
foglalkozásokat szervez, mely alatt biztosítja a gyermek napközbeni ellátásával 
összefúggő feladatokat (étkeztetés, ügyelet), és az iskolai felkészítést, 

h) iskolai könyvtárat működtet, melynek szolgáltatásait a tanulók és pedagógusok 
minden nap igénybe vehetik, 

i) biztosítja amindennapos testedzés lehetőségét, 
j) megszervezi a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztató oktatását, 
k) az intézményben dolgozók részére étkeztetést biztosít, 
l) gyógyíestnevelést biztosít a kerület általános iskolái számára, 
m) kis létszámú fejlesztő osztályokban (maximum 15 fő/osztály) biztosítia a felzárkóztató 

oktatást 1-8. évfolyamon, ez 2005. szeptember elsejétől kimenő rendszerben 
megszűnik, 

n) emelt szintű testnevelés és sportoktatást biztosít, 
o) emelt szintű angol oktatást biztosít, 
p) pedagógiai programjának végrehajtása során együttműködik más nevelési-oktatási 

intézménnyel. 
q) a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, illetve az 

Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján integráltan 
nevelhető-oktatható autista, enyhe értelmi fogyatékos, Down szindrómával élő, és a 
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő tanulókat ellátja [Kt. 121. § (l) bekezdés 29. pont a) 
alpontja], 

r) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével 
küzdő integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű tanulókat ellátja a szakértői 

bizottság véleménye alapján [Kt. 121. § (l) bekezdés 29. pont b) al pontja]. 

ll. Az alapító okirat ll) pontja helyébe alábbiszöveg lép: 

ll. Az intézmény típusa: 
általános iskola 

ll. l. Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
n mcs 

ll. 2. Tagiotézménye: 
mncs 

ll. 3. Maximális gyermek létszám: 
672 fő 
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ll. 4. Tagozat: 
n mcs 

ll. 5. Évfolyam ok száma: 
8 

12. Az alapító okirat 12) pontja helyéhe az alábbiszöveg lép: 

12. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 

Ingatlanok: 
Megnevezése 
Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német 
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola a 
Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó 
Kht-vel és az Aprók Háza Óvodával 
közösen használt osztatlan ingatlan 

Címe 
1108 Budapest, Újhegyi sétány l-3. 

Hrsz. 
42309/90 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati 
rendeletnek megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosítha1ja. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az iskolában éves leltár szerint nyilvántartott 
tárgyi eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek Az iskola a 
rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatainak ellátásához szabadon 
használhatj a. 

13. Az alapító okirat 13) pontja helyéhe az alábbiszöveg lép: 

13. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

14. Az alapító okirat 14) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 
a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény szerint, 
b) munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény szerint, 
c) megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 

sze ri nt. 

15. Az alapító okirat 15), 16) és 17) pontja törlésre kerül. 

16. Az alapító okirat Záradékának J. afpontja helyébe a következőszöveg lép: 

L A Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (ll 08 
Budapest, Újhegyi sétány 1-3.) módosításokkal egységes szcrkezetbe foglalt alapító okiratát 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a .. ./20 ll. (VIII. 
25.) határozatával 20 ll. szeptember l-jei hatállyal adta ki. 
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2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

4. Örzi a megszűnt Budapest Kőbányai Önkormányzat Sibrik Miklós Általános Iskola (1108 
Budapest, Sibrik Miklós út 66.) teljes irattárát, anyakönyveit 

Záradék 

1. A Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (1108 
Budapest, Újhegyi sétány 1-3.) alapító okiratának módosító okiratát Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a .. ./2011. (VIII. 25.) határozatával 
20 ll. szeptember l-jei hatállyal adta ki. 

2. A módosító okirat az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 20 l I. augusztus 25. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (ll 08 Budapest, 
Újhegyi sétány 1-3.) alapítóokiratátahelyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
9.§ (4) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIlL törvény 88.§ (l) bekezdés 
b) pontja, valarnint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdése és 
l 02. § (2) bekezdés a) pontja alapján a módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak 
szerint adja ki: 

l. A költségvetési szerv neve: 

Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
OM azonosítója: 034966 

Idegen neve: 

Kőbánya Allgemeinbildende 8 - Klassen - Schule "István Széchenyi'' mit zwe1 
Unterrichtssprachen- Ungarisch-Deutsch 

Székhelye: 
Címe 
1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. 

2. Az alapítás éve: 
1978 

3. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 
mncs 

Hrsz. 
42309/90 

4. Létrehozásáról rendelkező határozat: 
X. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága létesítette 1978-ban, 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 194/1993. (IL 9.) határozata 

5. A költségvetési szerv alapítójának neve, székhelye: 
X. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága 
1102 Budapest, Pataki István tér 29. 

6. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkonnányzat Képviselő-testülete 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 
Irányítási jogkörét a Polgám1esteri Hivatala ú~ án gyakorolja. 

6.1. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
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7. A költségvetési szerv működési köre: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet, amit az alapító okirat melléklete tartalmaz. 

8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
a) önálló jogi személy, 
b) önállóan működő költségvetési szerv, 
c) meghatározott pénzügyi-gazdálkodási feladatait Budapest Főváros X. kerület 

Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látia el. 

9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) alapján általános 
iskolai oktatás, nevelés. 

Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése: 
Alapfokú oktatás- 8 520 l O 

10. Alaptevékenysége: 

Alaptevékenysége: 
Alapfokú oktatás - 852 
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása - 852000 

Alapfokú oktatás 8520 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. 852011 
évfolyam) 
S<úátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 852012 
nevelése, oktatása (l-4. évfolyam) 
Általános iskolai tanuJók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 852021 
évfolyam) 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 852022 
nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 

Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés 
Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
Általános iskolai tanulószabai nevelés 
Sajátos nevelési igényű tanulókáltalános iskolai tanulószabai nevelése 
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység- gyógytestnevelés 

85 591 
855911 
855912 
855914 
855915 
856011 
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Esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód megvalósulását célzó 
tevékenységek 

8901 

Esélyegyenlőséget célzó általános és komplex tevékenységek és 890 lll 
program ok 
Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenység és 890112 
program ok 
A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét 890114 
javító programok 
Speciális tehetséggondozó prograrnak hátrányos helyzetű gyermekek, 890115 
fiatalok részére 

Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés 
Építményüzemeltetés 
Általános épülettakarítás 
Zöldterület-kezelés 

Sporttevékenység és támogatása 
Iskolai, diáksport-tevékenység és ~támogatása 

Egyéb vendéglátás 
Iskolai intézményi közétkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 

a) biztosítja az alapfokú nevelést-oktatást, 

81 
811000 
812100 
813000 

9312 
931204 

5 629 
562913 
562917 

682 0 
682002 

b) a tanuló érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelően felkészíti a 
tanulót a középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra, valamint a társadalomba 
való beilleszkedésre a képviselő-testület által jóváhagyott pedagógiai programjának 
megfelelően, 

c) a tanulók érdeklődése, Igenye szerint nem kötelező (választható) tanórai 
foglalkozásokat szervez, fetzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, illetve kiegészítő 
ismeretek átadása céljábóL Fokozott figyelmet fordít a veszélyeztetett gyermekekkel 
való foglalkozásra, 

d) Integrációs Pedagógiai Program (IPR) szerint képesség-kibontakoztató, integrációs 
felkészítést biztosíthat, 

e) fogadja körzetéből azokat a tanulókat, akik a Nevelési Tanácsadó véleménye alapján 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdenek, 

t) magyar-német két tanítási nyelvű képzést fol:tat az 1-4. évfolyamon, emelt szintű 
német nyelvoktatást az 5-8. évfolyamon, fogadja a kerületből a magyar-német két 
tanítási nyelvű képzést igénylő tanulókat 

g) a szülők tgenye alapján napközis, tanulószoba valamint iskolaotthonos 
foglalkozásokat szervez, mely alatt biztosítja a gyermek napközbeni ellátásával 
összefüggő feladatokat (étkeztetés. ügyelet), és az iskolai felkészítést. 

h) iskolai könyvtárat működtcL melynek szolgáltatásait a tanulók és pedagógusok 
minden nap igénybe vehetik, 
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i) biztosítja amindennapos testedzés lehetőségét, 
j) megszervezi a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztató oktatását, 
k) az intézményben dolgozók részére étkeztetést biztosít, 
l) gyógytestnevelés! biztosít a kerület általános iskolái számára, 
m) kis létszámú fejlesztő osztályokban (maximum 15 fő/osztály) biztosítja a felzárkóztató 

oktatást 1-8. évfolyamon, ez 2005. szeptember elsejétől kimenő rendszerben 
megszűnik, 

n) emelt szintű testnevelés és sportoktatást biztosít, 
o) emelt szintű angol oktatást biztosít, 
p) pedagógiai programjának végrehajtása során együttműködik más nevelési-oktatási 

intézménnyeL 
q) a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, illetve az 

Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján integráltan 
nevelhető-oktatható autista, enyhe értelmi fogyatékos, Down szindrómával élő, és a 
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő tanulókat ellátja [Kt 121. § (l) bekezdés 29. pont a) 
alpontja], 

r) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével 
küzdő integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű tanulókat ellátja a szakértői 
bizottság véleménye alapján [Kt 121. §(l) bekezdés 29. pont b) alpontja]. 

ll. Az intézmény típusa: 
általános iskola 

ll. l. Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
mncs 

ll. 2. Tagintézménye: 
nm cs 

ll. 3. Maximális gyermek létszám: 
672 fő 

ll. 4. Tagozat: 
n mcs 

ll. 5. Évfolyamok száma: 
8 

12. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 

Ingatlanok: 
Megnevezése 
Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német 
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola a 
Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó 
Kht-vel és az Aprók Háza Óvodával 
közösen használt osztatlan ingatlan 

Címe 
ll 08 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. 

Hrsz. 
42309/90 
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Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati 
rendeletnek megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az iskolában éves leltár szerint nyilvántartott 
tárgyi eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek. Az iskola a 
rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatainak ellátásához szabadon 
használhatja. 

13. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás ú~ján. 

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 
a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény szerint, 
b) munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény szerint, 
c) megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 

szerint. 

Záradék 

l. A Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (ll 08 
Budapest, Újhegyi sétány 1-3.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a .. ./20 ll. (VIII. 
25.) határozatával 20 ll. szeptember l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

4. Őrzi a megszűnt Budapest Kőbányai Önkormányzat Sibrik Miklós Általános Iskola (1108 
Budapest, Sibrik Miklós út 66.) teljes irattárát, anyakönyveit 

Budapest, 2011. augusztus 25. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
(1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3.) 

Agyagfejtő utca 
Bányató utca 

Gergely utca 95-től és 114-től végig 
Gőzmozdony utca 

Gyömrői út 96-tól és 99-től végig 
Lenfonó utca 
Mélytó utca 
Oltó utca 
Pára utca 
Sibrik Miklós utca 
Sütőde utca 
Szövőszék utca 
Tavas utca 
Tóvirág utca 
Újhegyi sétány 
Újhegyi út 1-23-ig és 2-18-ig 

Melléklet 
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ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 192/1993. (IL 9.) 
határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Szent László 
Általános Iskola (1105 Budapest, Szent László tér L) alapító okiratát a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (l) bekezdés b) pontja, valamint a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§ (5) bekezdése és 102. §(2) bekezdés a) pontja alapján 
az alábbiak szerint módosítja: 

l. Az alapító okirat bevezető része helyébe az alábbiszöveg lép: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Szent 
László Általános Iskola (ll 05 Budapest, Szent László tér l.) alapító okiratát a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (l) bekezdés b) pontja, valamint a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§ (5) bekezdése és 102. §(2) bekezdés a) pontja alapján a 
módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak szerint adja ki: 

2. Az alapító okirat l) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

l. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Szent László Általános Iskola 
OM azonosítója: 034962 

Székhelye: 
Címe 
ll 05 Budapest, Szent László tér l. 

Hrsz. 
39051 

3. Az alapító okirat 3) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

3. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 
n mcs 

4. Az alapító okirat 4) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

4. Létrehozásáról rendelkező határozat: 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 192/1993. (II. 9.) határozata 

5. Az alapító okirat 5) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

5. A költségvetési szerv alapítójának neve, székhelye: 
X. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága 
ll 02 Budapest, Pataki István tér 29. 

6. Az alapító okirat 6) pon~ja helyébe az alábbiszöveg lép: 
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6. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Irányítási jogkörét a Polgármesteri Hivatala ú~ án gyakorolja. 

6.1. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 

7. Az alapító okirat 7) pontja helyéhe az alábbiszöveg lép: 

7. A költségvetési szerv működési köre: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet, amit az alapító okirat melléklete tartalmaz. 

8. Az alapító okirat 8) pontja helyéhe az alábbi szöveg lép: 

8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
a) önálló jogi személy, 
b) önállóan működő költségvetési szerv, 
c) meghatározott pénzügyi-gazdálkodási feladatait Budapest Főváros X. kerület 

Kőbányai Önkormányzat Polgám1esteri Hivatala látja el. 

9. Az alapító okirat 9) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) alapján általános 
iskolai oktatás, nevelés. 

Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése: 
Alapfokú oktatás- 8 520 l O 

l O. Az alapító okirat l O) pontja helyéhe az alábbiszöveg lép: 

10. Alaptevékenysége: 
Alapfokú oktatás - 852 
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása- 852000 

Alapfokú oktatás 8520 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. 852011 
évfolyam) 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanuJók nappali rendszerű 852012 
nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
Általános iskolai tanuJók nappali rendszerű nevelése. oktatása (5-8. 852021 
évfolyam) 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 852022 
nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
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Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés 
Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
Általános iskolai tanulószobai nevelés 
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 

Pedagógiai szakszolgáltatások 
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység: - gyógytestnevelés 

85 591 
855911 
855912 
855914 
855915 

85601 
856011 

Esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód megvalósulását célzó 8901 
tevékenységek 

Esélyegyenlőséget célzó általános és komplex tevékenységek és 890lll 
programok 
Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenység és 890112 
program ok 
A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét 890114 
javító programok 
Speciális tehetséggondozó program ok hátrányos helyzetű gyermekek, 890115 
fiatalok részére 

Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés 
Építményüzemeltetés 
Általános épülettakarítás 
Zöldterület-kezelés 

Sporttevékenység és támogatása 
Iskolai, diáksport-tevékenységés-támogatása 

Egyéb vendéglátás 
Iskolai intézményi közétkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 

a) biztosítja az alapfokú nevelést-oktatást, 

81 
811000 
812100 
813000 

9 312 
931204 

5 629 
562913 
562917 

682 0 
682002 

b) a tanuló érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelően felkészíti a 
tanulót a középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra, valamint a társadalomba 
való beilleszkedésre a képviselő-testület által jóváhagyott pedagógiai programjának 
megfelelően, 

c) a tanulók érdeklődése, Igenye szerint nem kötelező (választható) tanórai 
foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás. fejlesztés, tehetséggondozás. illetve kiegészítő 
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ismeretek átadása céljából. Fokozott figyelmet fordít a veszélyeztetett gyermekekkel 
való foglalkozásra, 

d) az iskola integrációs felkészítést folytathat felmenő rendszerben a 2006/07-es tanévtől, 
e) fogadja körzetéből azokat a tanulókat, akik a Nevelési Tanácsadó véleménye alapján 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdenek, 
f) a szülők igénye alapján napközis és tanulószabai foglalkozásokat szervez, mely alatt 

biztosítja a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat (étkeztetés, 
ügyelet), és az iskolai felkészítést, 

g) iskolai könyvtárat működtet, melynek szolgáltatásait a tanulók és pedagógusok 
minden nap igénybe vehetik, 

h) biztosítja amindennapos testedzés lehetőségét, 
i) megszervezi a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztató oktatását, 
j) az intézményben dolgozók részére étkeztetést biztosít 
k) gyógytestnevelés! biztosít a kerület általános iskolái számára, 
l) emelt szintű ének-zeneoktatás, 
m) pedagógiai programjának végrehajtása során együttműködik más nevelési-oktatási 

intézménnyel, 
n) a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, illetve az 

Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján integráltan 
nevelhető-oktatható autista, enyhe értelmi fogyatékos, Down szindrómával élő, 
látáscsökkent és a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő tanulókat ellátja [Kt. 121. § (l) bekezdés 29. pont a) 
alpontja], 

o) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével 
küzdő integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű tanulókat ellátja a szakértői 
bizottság véleménye alapján [Kt. 121. §(l) bekezdés 29. pont b) alpon1ja]. 

ll. Az alapító okirat ll) pontja helyéhe alábbiszöveg lép: 

ll. Az intézmény típusa: 
általános iskola 

ll. l. Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
n mcs 

ll. 2. Tagintézménye: 
n mcs 

11. 3. Maximális gyermek létszám: 
672 fő 

ll. 4. Tagozat: 
mncs 

ll. 5. Évfolyamok száma: 
8 

12. Az alapító okirat 12) pontja helyéhe az alábbiszöveg lép: 

4 



51. melléklet a .. ./20 l I. (VIII. 25.) képviselő-testületi határozathoz 

12. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 

Ingatlanok: 
Megnevezése Címe 
Kőbányai Szent László Általános Iskola ll 05 Budapest, Szent László tér I. 

Hrsz. 
39051 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati 
rendeletnek megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az iskolában éves leltár szerint nyilvántartott 
tárgyi eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek. Az iskola a 
rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatainak ellátásához szabadon 
használhatja. 

13. Az alapító okirat 13) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

13. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

14. Az alapító okirat 14) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 
a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény szerint, 
b) munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény szerint, 
c) megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 

szerint. 

15. Az alapító okirat 15), 16) és 17) pontja törlésre kerüL 

16. Az alapító okirat Záradékának J. afpontja helyébe a következőszöveg lép: 

L A Kőbányai Szent László Általános Iskola (ll 05 Budapest, Szent László tér L) 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a .. ./20 l L (V II L 25.) határozatával 20 l L 
szeptember l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
mclléklet. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

4. Az intézmény őrzi a Budapest Kőbányai Önkormányzat Általános Iskola (ll 02 Budapest, 
Szent László tér 34.) intézmény teljes irattárát és anyaköny\ cit. 
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Záradék 

l. A Kőbányai Szent László Általános Iskola (ll 05 Budapest, Szent László tér l.) alapító 
okiratának módosító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a ... /2011. (VIII. 25.) határozatával 2011. szeptember l-jei hatállyal adta 
ki. 

2. A módosító okirat az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 201 L augusztus 25. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Szent 
László Általános Iskola (ll 05 Budapest, Szent László tér L) alapító okiratát a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, az államházt2rtásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (l) bekezdés b) pontja, valamint a közokt:1t:sról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§ (5) bekezdése és 102. §(2) bekezdés a) pontja alapjan a 
módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak szerint adja ki: 

l. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Szent László Általános Iskola 
OM azonosítója: 034962 

Székhelye: 
Címe 
ll 05 Budapest, Szent László tér l. 

2. Az alapítás éve 
1891 

Hrsz. 
39051 

3. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 
n mcs 

4. Létrehozásáról rendelkező határozat: 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 192/1993. (II. 9.) határozata 

5. A költségvetési szerv alapítójának neve, székhelye: 
X. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága 
1102 Budapest, Pataki István tér 29. 

6. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 
Irányítási jogkörét a Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

6.1. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
ll 02 Budapest, Sze nt László tér 29. 

7. A költségvetési szerv működési köre: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet, amit az alapító okirat mellékletc tartalmaz. 
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8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
a) önálló jogi személy, 
b) önállóan működő költségvetési szerv, 
c) meghatározott pénzügyi-gazdálkodási feladatait Budapest Főváros X. kerület 

Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja eL 

9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) alapján általános 
iskolai oktatás, nevelés. 

Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése: 
Alapfokú oktatás- 852010 

l O. Alaptevékenysége: 
Alapfokú oktatás - 852 
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása- 852000 

Alapfokú oktatás 8520 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása ( 1-4. 8 520 ll 
évfolyam) 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 852012 
nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 852021 
évfolyam) 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 852022 
nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 

Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés 
Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
Sajátos nevelési igényű tanulóknapközi otthoni nevelése 
Általános iskolai tanulószabai nevelés 
Sajátos nevelési igényű tanulókáltalános iskolai tanulószabai nevelése 

Pedagógiai szakszolgáltatások 
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység: - gyógytestnevelés 

Esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód megvalósulását célzó 

85 591 
855911 
855912 
855914 
855915 
85601 
856011 
8901 

tevékenységek 
Esélyegyenlőséget célzó általános és komplex tevékenységek és 890 lll 
prograrnak 
Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenység és 890112 
prograrnak 
A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét 890114 
javító programok 
Speciális tehetséggondozó prograrnak hátrányos helyzetű gyermekek, 890115 
fiatalok részére 

Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés 
Építményüzemeltetés 
Általános épülettakarítás 
Zöldterület-kezelés 

Sporttevékenység és támogatása 
Iskolai, diáksport-tevékenység és -támogatása 

81 
811000 
812100 
813000 
9312 
931204 
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Egyéb vendéglátás 
Iskolai intézményi közétkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 

a) biztosítja az alapfokú nevelést-oktatást, 

562 9 
562913 
562917 

682 0 
682002 

b) a tanuló érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelően felkészíti a 
tanulót a középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra, valamint a társadalomba 
való beilleszkedésre a képviselő-testület által jóváhagyott pedagógiai programjának 
megfelelően, 

c) a tanulók érdeklődése, Igenye szerint nem kötelező (választható) tanórai 
foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, illetve kiegészítő 
ismeretek átadása céljából. Fokozott figyelmet fordít a veszélyeztetett gyermekekkel 
való foglalkozásra, 

d) az iskola integrációs felkészítést folytathat felmenő rendszerben a 2006/07-es tanévtől, 
e) fogadja körzetéből azokat a tanulókat, akik a Nevelési Tanácsadó véleménye alapján 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdenek, 
t) a szülők igénye alapján napközis és tanulószabai foglalkozásokat szervez, mely alatt 

biztosítja a gyermek napközbeni ellátásával összefúggő feladatokat (étkeztetés, 
ügyelet), és az iskolai felkészítést, 

g) iskolai könyvtárat működtet, melynek szolgáltatásait a tanulók és pedagógusok 
minden nap igénybe vehetik, 

h) biztosítja amindennapos testedzés lehetőségét, 
i) megszervezi a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztató oktatását, 
j) az intézményben dolgozók részére étkeztetést biztosít, 
k) gyógyíestnevelést biztosít a kerület általános iskolái számára, 
l) emelt szintű ének-zeneoktatás, 
m) pedagógiai programjának végrehajtása során együttműködik más nevelési-oktatási 

intézménnyel, 
n) a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, illetve az 

Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján integráltan 
nevelhető-oktatható autista, enyhe értelmi fogyatékos, Down szindrómával élő, 
látáscsökkent és a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő tanulókat ellátja [Kt. 121. § (l) bekezdés 29. pont a) 
alpontja], 

o) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével 
küzdő integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű tanulókat ellátja a szakértői 
bizottság véleménye alapján (Kt. 121. §(l) bekezdés 29. pont b) alpontja]. 

ll. Az intézmény típusa: 
általános iskola 
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ll. l. Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
mncs 

ll. 2. Tagintézménye: 
n mcs 

ll. 3. Maximális gyermek létszám: 
672 fő 

ll. 4. Tagozat: 
mncs 

ll. 5. Évfolyamok száma: 
8 

12. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 

Ingatlanok: 
Megnevezése Címe 
Kőbányai Szent László Általános Iskola ll 05 Budapest, Szent László tér l. 

Hrsz. 
39051 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati 
rendeletnek megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az iskolában éves leltár szerint nyilvántartott 
tárgyi eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek Az iskola a 
rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató teladatainak ellátásához szabadon 
használhatja. 

13. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 
a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény szerint, 
b) munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény szerint, 
c) megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 

szerint. 

Záradék 

l. A Kőbányai Szent László Általános Iskola (ll 05 Budapest, Sze nt László tér l.) 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a .. ./2011. (VIII. 25.) határozatával 2011. 
szeptember l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 
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3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

4. Az intézmény őrzi a Budapest Kőbányai Önkormányzat Általános Iskola (1102 Budapest, 
Szent László tér 34.) intézmény teljes irattárát és anyakönyveit 

Budapest, 2011. augusztus 25. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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Szent László Általános Iskola (1105 Budapest, Szent László tér l.) 

Állomás utca 
Bánya utca 1-23-ig és 2-22 ig 
Endre utca 
Füzér utca 

Halom köz 

Halom utca 1-15-ig és 2-30-ig 
Harmat köz 

Harmat utca 1-23-ig és 2-16-ig 
Hölgy utca 

Kolozsvári utca 
Kőrösi Csoma sétány 

Kőrösi Csoma Sándor út páros oldal 

Kőrösi Csoma Sándor út 1-7-ig és 43-tól 
végig 
Ligettér 
Liget utca 

Szent László tér 
Vásárló utca 

Melléklet 
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ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 188/1993. (II. 9.) 
határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Szervátiusz Jenő 
Általános Iskola (1101 Budapest, Kőbányai út 38.) alapító okiratát a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (l) bekezdés b) pontja, valamint a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §(5) bekezdése és 102. §(2) bekezdés a) pontja alapján 
az alábbiak szerint módosítja: 

l. Az alapító okirat bevezető része helyébe az alábbiszöveg lép: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Szervátiusz Jenő Általános Iskola (ll O l Budapest, Kőbányai út 38.) alapító okiratát a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (l) bekezdés b) pontja, valamint a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdése és 102. § (2) bekezdés a) pontja alapján 
a módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak szerint adja ki: 

2. Az alapító okirat J) po11tja helyébe az alábbiszöveg lép: 

l. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola 
OM azonosítója: 034960 

Székhelye: 
Címe 
1101 Budapest, Kőbányai út 38. 

Hrsz. 
38924/7 

3. Az alapító okirat 3) po11tja helyébe az alábbiszöveg lép: 

3. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 
n mcs 

4. Az alapító okirat 4) po11tja he~vébe az alábbiszöveg lép: 

4. Létrehozásáról1·endelkező határozat: 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 188/1993. (Il. 9.) határozata 

5. Az alapító okirat 5) pontja helyéhe az alábbiszöveg lép: 

5. A költségvetési szerv alapítójának neve, székhelye: 
X. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága 
ll 02 Budapest, Pataki István tér 29. 

6. Az alapító okirat 6) pontja he(véhe az alábbi .<o;zijveg lép: 

6. A költségvetési szerv irányító szervének neve. székhelye: 
Budapest Főyáros X. kerület Kőbányai Önkorm<lnyzat Képvísdö-tcstületc 
ll 02 Budapest, Sze nt László tér 29. 
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Irányítási jogkörét a Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

6.1. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 

7. Az alapító okirat 7) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

7. A költségvetési szerv működési köre: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet, amit az alapító okirat melléklete tartalmaz. 

8. Az alapító okirat 8) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
a) önálló jogi személy, 
b) önállóan működő költségvetési szerv, 
c) meghatározott pénzügyi-gazdálkodási feladatait Budapest Főváros X. kerület 

Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja eL 

9. Az alapító okirat 9) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) alapján általános 
iskolai oktatás, nevelés. 

Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése: 
Alapfokú oktatás-85201 O 

10. Az alapító okirat 10) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

10. Alaptevékenysége: 
Alaptevékenysége: 
Alapfokú oktatás - 852 
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása- 852000 

Alapfokú oktatás 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. 
évfolyam) 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 
nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
Általános iskolai tanuJók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 
évfolyam) 

8 520 
852011 

852012 

852021 

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 852022 
nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 

Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés 
Altalános iskolai napközi otthoni nevelés 
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
Általános iskolai tanulószobai nevelés 

85591 
855911 
855912 
855914 
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Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószabai nevelése 855915 

Esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód megvalósulását célzó 8901 
tevékenységek 

Esélyegyenlőséget célzó általános és komplex tevékenységek és 890lll 
prograrnak 
Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenység és 890112 
programok 
A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét 890114 
javító prograrnak 
Speciális tehetséggondozó prograrnak hátrányos helyzetű gyermekek, 890115 
fiatalok részére 

Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés 
Építményüzemeltetés 
Általános épülettakarítás 
Zöldterület-kezelés 

Sporttevékenység és támogatása 
Iskolai, diáksport-tevékenységés-támogatása 

Egyéb vendéglátás 
Iskolai intézményi közétkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 

a) biztosítja az alapfokú nevelést-oktatást, 

81 
811000 
812100 
813000 

9312 
931204 

562 9 
562913 
562917 

6 820 
682002 

b) a tanuló érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelően felkészíti a 
tanulót a középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra, valamint a társadalomba 
való beilleszkedésre a képviselő-testület által jóváhagyott pedagógiai programjának 
megfelelően, 

c) a tanulók érdeklődése, Igenye szerint nem kötelező (választható) tanórai 
foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, illetve kiegészítő 
ismeretek átadása céljábóL Fokozott figyelmet fordít a veszélyeztetett gyermekekkel 
való foglalkozásra, 

d) integrációs felkészítést folytathat felmenő rendszerben a 2006/07-cs tanévtől, 
e) a szülők igénye alapján napközis és tanulószabai foglalkozásokat szervez, mely alatt 

biztosítja a gyermek napközbeni ellátásával összefliggő feladatokat (étkeztetés, 
ügyelet), és az iskolai felkészítést, 

f) iskolai könyvtárat működtet, melynek szolgáltatásait a tanulók és pedagógusok 
minden nap igénybe vehetik, 

g) biztosí~ja a mindcnnapos testedzés lehetőségét, 
h) megszervezi a hátrányos helyzetű tanuJók felzárkóztató oktatását, 
i) az intézményben dolgozók részére étkeztetést biztosít 
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j) pedagógiai programjának végrehajtása során együttműködik más nevelési-oktatási 
intézményekkel, 

k) fogadja körzetéből azokat a tanulókat, akik a Nevelési Tanácsadó véleménye alapján 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdenek, 

l) a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, illetve az 
Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján integráltan 
nevelhető-oktatható autista, enyhe értelmi fogyatékos, Down szindrómával élő, és a 
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő tanulókat ellátja [Kt. 121. § (l) bekezdés 29. pont a) 
alpontja], 

m) A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével 
küzdő integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű tanulókat ellátja a szakértői 

bizottság véleménye alapján [Kt. 121. §(l) bekezdés 29. pont b) alpontja]. 

ll. Az alapító okirat ll) pontja helyéhe alábbiszöveg lép: 

ll. Az intézmény típusa: 
általános iskola 

ll. l. Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
n mcs 

ll. 2. Tagintézménye: 
n mcs 

ll. 3. Maximális gyermek létszám: 
448 fő 

ll. 4. Tagozat: 
nm cs 

ll. 5. Évfolyamok száma: 
8 

ll. Az alapító okirat ll) pontja helyéhe az alábbiszöveg lép: 

12. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 

Ingatlanok: 
Megnevezése Címe 
Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola 1101 Budapest, Kőbányai út 38. 

Hrsz. 
38924/7 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati 
rendeletnek megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az iskolában éves leltár szerint nyilvántartott 
tárgyi eszközök. valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek Az iskola a 
rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatainak ellátásához szabadon 
használhatja. 
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13. Az alapító okirat 13) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

13. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

14. Az alapító okirat 14) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 
a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény szerint, 
b) munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény szerint, 
c) megbízás i jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 

szerint. 

15. Az alapító okirat 15), 16) és 17) pontja törlésre kerül. 

16. Az alapító okirat Záradékának l. afpontja helyébe a következőszöveg lép: 

L A Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola (ll Ol Budapest, Kőbányai út 38.) 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a .. ./2011. (VIII. 25.) határozatával 2011. 
szeptember l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Záradék 

l. A Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola (ll O l Budapest, Kőbányai út 38.) alapító 
okiratának módosító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a ... /2011. (VIII. 25.) határozatával 2011. szeptember I-jei hatállyal adta 
ki. 

2. A módosító okirat az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 2011. augusztus 25. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Szervátiusz Jenő Általános Iskola (1101 Budapest, Kőbányai út 38.) alapítóokiratátahelyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (l) bekezdés b) pontja, valamint a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§ (5) bekezdése és 102. §(2) bekezdés a) pontja alapján 
a módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak szerint adja ki: 

l. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola 
OM azonosítója: 034960 

Székhelye: 
Címe 
1101 Budapest, Kőbányai út 38. 

2. Az alapítás éve: 
1910 

Hrsz. 
38924/7 

3. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 
mncs 

4. Létrehozásáról rendelkező határozat: 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 188/1993. (II. 9.) határozata 

5. A költségvetési szerv alapítójának neve, székhelye: 
X. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága 
1102 Budapest, Pataki István tér 29. 

6. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Irányításijogkörét a Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

6.1. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

7. A költségvetési szerv működési köre: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet, amit az alapító okirat melléklete tartalmaz. 

8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
a) önálló jogi személy. 
b) önállóan működő költségvetési szerv. 
c) meghatározott pénzügyi-gazdálkodási fdadatait Budapest Főváros X. kerület 

I).őbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. 
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9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) alapján általános 
iskolai oktatás, nevelés. 

Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése: 
Alapfokú oktatás- 8 520 l O 

10. Alaptevékenysége: 

Alap tevékenysége: 
Alapfokú oktatás - 852 
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása - 852000 

Alapfokú oktatás 8520 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása ( 1-4. 8 520 ll 
évfolyam) 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 852012 
nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 852021 
évfolyam) 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 852022 
nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 

Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés 
Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
Sajátos nevelési igényű tanulóknapközi otthoni nevelése 
Általános iskolai tanulószabai nevelés 
Sajátos nevelési igényű tanulókáltalános iskolai tanulószabai nevelése 

855 91 
855911 
855912 
855914 
855915 

Esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód megvalósulását célzó 8901 
tevékenységek 

Esélyegyenlőséget célzó általános és komplex tevékenységek és 890lll 
program ok 
Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenység és 890112 
program ok 
A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét 890114 
javító programok 
Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek, 890115 
fiatalok részére 

Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés 
Építményüzemeltetés 
Általános épülettakarítás 
Zöldterület -kezelés 

Sporttevékenység és támogatása 
Iskolai. diáksport-tevékenység és - támogatása 

81 
811000 
812100 
813000 

9312 
931204 
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Egyéb vendéglátás 
Iskolai intézményi közétkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat 

Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 
a) biztosítja az alapfokú nevelést-oktatást, 

562 9 
562913 
562917 

682 0 
682002 

b) a tanuló érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelően felkészíti a 
tanulót a középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra, valamint a társadalomba 
való beilleszkedésre a képviselő-testület által jóváhagyott pedagógiai programjának 
megfelelően, 

c) a tanulók érdeklődése, igénye szerint nem kötelező (választható) tanórai 
foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, illetve kiegészítő 
ismeretek átadása céljábóL Fokozott figyelmet fordít a veszélyeztetett gyermekekkel 
való foglalkozásra, 

d) integrációs felkészítést folytathat felmenő rendszerben a 2006/07-es tanévtől, 
e) a szülők igénye alapján napközis és tanulószabai foglalkozásokat szervez, mely alatt 

biztosí~ja a gyermek napközbeni ellátásával összeftiggő feladatokat (étkeztetés, 
ügyelet), és az iskolai felkészítést, 

f) iskolai könyvtárat működtet, melynek szolgáltatásait a tanulók és pedagógusok 
minden nap igénybe vehetik, 

g) biztosítja a mindennapos testedzés lehetőségét, 
h) megszervezi a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztató oktatását, 
i) az intézményben dolgozók részére étkeztetést biztosít, 
j) pedagógiai programjának végrehajtása során együttműködik más nevelési-oktatási 

intézményekkel, 

k) fogadja körzetéből azokat a tanulókat, akik a Nevelési Tanácsadó véleménye alapján 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdenek, 

l) a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, illetve az 
Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján integráltan 
nevelhető-oktatható autista, enyhe értelmi fogyatékos, Down szindrómával élő, és a 
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő tanulókat ellátja [Kt. 121. § (l) bekezdés 29. pont a) 
alpontja], 

m) A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével 
küzdő integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű tanulókat ellátja a szakértői 
bizottság véleménye alapján [Kt. 121. § (1) bekezdés 29. pont b) alpontja]. 

ll. Az intézmény típusa: 
általános iskola 

ll. l. Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
n mcs 

ll. 2. Tagintézménye: 
nm cs 

3 
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ll. 3. Maximális gyermek létszám: 
448 fő 

ll. 4. Tagozat: 
n mcs 

ll. 5. Évfolyamok száma: 
8 

12. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 

Ingatlanok: 

Megnevezése Címe 
Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola ll O l Budapest, Kőbányai út 38. 

Hrsz. 
38924/7 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati 
rendeletnek rnegfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az iskolában éves leltár szerint nyilvántartott 
tárgyi eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek. Az iskola a 
rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatainak ellátásához szabadon 
használhatja. 

13. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 
a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény szerint, 
b) rnunkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény szerint, 
c) megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 

szerint. 

Záradék 

l. A Kőbányai Szervátiusz Jenő Altalános Iskola (1101 Budapest, Kőbányai út 38.) 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a .. ./2011. (VIII. 25.) határozatával 2011. 
szeptember l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény müködési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

4 
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3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 201 L augusztus 25. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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Szervátiusz Jenő Általános Iskola (1101 Budapest, Kőbányai út 31.) 

Barabás utca I -2 I -ig és 2-22-ig 
Bihari út 12-től és 19-től végig 
Bolgár utca 
Csákó köz 
Fokos utca 
Gép utca 
Hajlék utca 

Hargita sétány 
Havas Ignác utca 
Hidas köz 
Jegenye utca 
Kápolna köz 

Kápolna utca 1-25-ig és 2-14-ig 
Kisbacon utca 
Kismartani utca 
Kistorony park 
Korponai utca 

Kőbányai út 1-45-ig és 2-30-ig 

Könyves Kálmán körút páros oldal 
Kőrösi Csoma Sándor út 9-19-ig 
Lencse utca 
Lucaköz 
Mázsa utca 
Mázsa tér 
Mongol utca 
Monori utca 
Nyerő utca 

Platán sor 
Pongrác köz 
Pongrác út 15-től végig 
Román utca 
Szalonka köz 
Szállás köz 

Szállás utca 5-től és 8-tól végig 
Szita köz 

Vajda Péter utca páros oldal 
Vaskő utca 

Vasláb utca 

Vaspálya utca 1-19-ig és a páros oldal 
V eszprém i utca 
Vécs köz 
Vika köz 

Melléklet 
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ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198/1993. (IL 9.) 
határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Komplex 
Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ 
(1107 Budapest, Gém u. 5-7. ) alapítóokiratátahelyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 9. § (4) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIlL törvény 88. § (l) 
bekezdés b) pontja, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdése 
és 102. § (2) bekezdés a) pontja alapján az alábbiak szerint módosítja: 

l. Az alapító okirat bevezető része helyébe az alábbiszöveg lép: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Komplex 
Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ 
(1107 Budapest, Gém u. 5-7.) alapítóokiratátahelyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 9. § (4) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIlL törvény 88. § (l) 
bekezdés b) pontja, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdése 
és 102. §(2) bekezdés a) pontja alapján a módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak szerint 
adja ki: 

2. Az alapító okirat l) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

l. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Komplex Óvoda, 
Szakszolgáltató Központ 
OM azonosítója: 038418 

Székhelye: 
Címe 
1107 Budapest, Gém u. 5-7. 

Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és 

Hrsz. 
3890011 

3. Az alapító okirat 3) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

3. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 
n mcs 

4. Az alapító okirat 4) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

4. Létrehozásáról rendelkező határozat: 
X. kerületi Tanács V égrehajtó Bizottsága létesítette 1959-ben, 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 198/1993. (IL 9.) határozata. 

5. Az alapító okirat 5) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

5. A költségvetési szerv alapítójának neve, székhelye: 
X. kerületi Tanács V égrehajtó Bizottsága 
ll 02 Budapest, Pataki István tér 29. 



6. Az alapító okirat 6) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

6. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 
Irányítási jogkörét a Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

6.1. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 

7. Az alapító okirat 7) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

7. A költségvetési szerv működési köre: 
Budapest Főváros X. kerület közigazgatási területe. 

8. Az alapító okirat 8) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
a) önálló jogi személy, 
b) önállóan működő költségvetési szerv, 
c) meghatározott pénzügyi-gazdálkodási feladatait Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. 

9. Az alapító okirat 9) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) alapján, sajátos nevelési 
igényű gyerekek óvodai nevelése és ellátása, általános iskolai nevelése-oktatása, szakiskolai 
nevelése-oktatása, szakszolgálati feladatok ellátása. 

Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése: 
Iskolai előkészítő oktatás - 851 O l O 
Alapfokú oktatás- 852010 
Középfokú nevelés-oktatás biztosítása- 8 53100 
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység- 8 560 ll 

l O. Az alapító okirat l O) pontja helyébe az alábbiszöveg lép 

10. Alaptevékenysége: 
Óvodai nevelés - 851 
Óvodai nevelés költségvetési szerveinek, programjainak komplex támogatása - 85100 
Alapfokú oktatás - 852 
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása- 852000 
Sajátos nevelési igényű tanulóknappali rendszerű szakiskolai oktatása- 853132 
Oktatást kiegészítő tevékenység (pedagógiai szakszolgálat)- 8560 

Alapfokú oktatás 
Általános iskolai tanuJók nappali rendszerű nevelése, oktatása (I -4. 
évfolyam) 

8 520 
852011 
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Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 
oktatása (1-4. évfolyam) 
Általános iskolai tanuJók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 
évfolyam) 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 
oktatása (5-8. évfolyam) 

Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés 
Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
Általános iskolai tanulószabai nevelés 
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószabai nevelése 
Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószabai 
nevelése 

Középfokú oktatás 
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása 9-1 O. 
évfolyamon 
Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9-1 0. évfolyam) 
Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő 
nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon 
Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő 
nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon 

Pedagógiai Szakszolgáltatás 
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység (logopédia, gyógytorna, konduktív 
ellátás, mozgásterápia) 
Fejlesztő felkészítés, fejlesztő iskolai oktatás 

Esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód megvalósulását célzó tevékenységek 
Esélyegyenlőséget célzó általános és komplex tevékenységek és programok 
Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenység és 
program ok 
A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító 
programok 
Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek, 
fiatalok részére 

Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés 
Építményüzemeltetés 
Általános épülettakarítás 
Zöldterület kezelés 

Sporttevékenység és támogatása 
Iskolai, diáksport-tevékenység és - támogatása 

Egyéb vendéglátás 
Óvodai intézményi étkeztetés 
Iskolai intézményi közétkeztetés 
Munkahclyi étkeztetés 

852012 

852021 

852022 

85 591 
855911 
855912 
855914 
855915 
855918 

853 
853132 

853134 
853212 

853222 

8 560 
856011 

856013 

8901 
890111 
890112 

890114 

890115 

81 
811000 
812100 
813000 

9 312 
931204 

562 9 
562912 
562913 
562917 



Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 

682 0 
682002 

a) nevelési feladatok ellátása a gyermekek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig, 
b) legalább napi 4 óra biztosítása az ötödik életévét betöltött gyermekek számára a nevelési év 

kezdő napjától, 
c) a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások 

biztosítása, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben 
meghatározottak szerint a gyermekek napközbeni ellátása, 

d) az alapfokú nevelés-oktatás biztosítása, 
e) a tanuló felkészítése az érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelően a 

középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra, valamint a társadalomba való 
beilleszkedésre a képviselő-testület által jóváhagyott pedagógiai programjának megfelelően, 

f) a tanulók érdeklődése, igénye szerint nem kötelező (választható) tanórai foglalkozások 
szervezése, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, illetve kiegészítő ismeretek átadása 
céljából, fokozott figyelem fordítása a veszélyeztetett gyermekekkel való foglalkozásra, 

g) a szülők igénye alapján napközis, tanulószabai valamint iskolaotthonos foglalkozások 
szervezése, mely alatt biztosí~a a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat 
(étkeztetés, ügyelet), és az iskolai felkészítést, 

h) iskolai könyvtár működtetése, melynek szolgáltatásait a tanulókés pedagógusok minden nap 
igénybe vehetik, 

i) a mindennapos testedzés lehetőségének biztosítása, 
j) sajátos nevelési igényű gyermekek részére óvodai nevelés biztosítása, 
k) a sajátos nevelési igényű tanulók (tanulásban akadályozottak, értelmileg akadályozottak) 

nappali rendszerű általános iskolai nevelése-oktatása, ennek keretében tanulók felkészítése 
az alapfokú iskolai végzettség megszerzésére, 

l) a gyermekek részére óvodai, iskolai közétkeztetést, napközis, tanulószabai ellátást nyújtása, 
m) mozgásfejlesztő pedagógia, mozgásterápia alkalmazása, gyógytestnevelés ellátása, értelmi 

fogyatékos, fordított integrációs és mozgássérült tanköteles korúak fejlesztése, 
n) készségfejlesztő speciális szakiskolai előkészítő és szakiskolai tagozat biztosítása a 

középsúlyos értelmi fogyatékos általános iskolát végzetteknek 23 éves korig, 
o) belső logopédiai ellátás biztosítása az intézményi fogyatékos gyermekek számára, 
p) logopédiai ellátás biztosítása a kerület nevelés-oktatási intézményeiben, 
q) autista csoport működtetése, 
r) képzési kötelezettek fejlesztő felkészítő és fejlesztő iskolai oktatásban való részvételének 

biztosítása a tankötelezettség végéig a súlyosan halmozottan sérül t tanuJók számára, 
s) az intézményben dolgozók részére étkeztetés biztosítása, 
t) fordított integráció működtetése. 

ll. Az alapító okirat ll) pontja helyébe alábbiszöveg lép: 

ll. Az intézmény típusa: 
többcélú intézmény~ óvoda, általános iskola, készségfejlesztő speciális szakiskola és szakszolgáltató 
központ 
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11.1. Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
logopédiai ellátás biztosítása a kerület nevelés-oktatási intézményeiben 

11.2. Tagintézménye: 
n mcs 

11.3. Maximális gyennek létszám: 
170 fő 

11.4. Tagozat: 
logopédia 

11.5. Csoportok száma: 
a) óvodai csoportok 
b) 12 évfolyam 

12. Az alapító okirat 12) pontja helyéhe az alábbiszöveg lép: 

12. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 

Ingatlanok: 
Megnevezése 
Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, 
Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és 
Szakszolgáltató Központ 

Címe 
1107 Budapest, Gém u. 5-7. 

Hrsz. 
3 8900/l 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendeletnek 
megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az intézményben az éves leltár szerint nyilvántartott 
tárgyi eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek Az intézmény a 
rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatai ellátásához szabadon használhatja. 

13. Az alapító okirat 13) pontja helyéhe az alábbiszöveg lép: 

13. Vezetőjének megbízási rendje: 

Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás ú~án. 

14. Az alapító okirat 14) pontja helyéhe az alábbiszöveg lép: 

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 
a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény szerint, 
b) munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény szerint, 
c) megbízás i jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény szerint. 
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15. Az alapító okirat 15), 16) és 17) pontja törlésre kerül. 

16. Az alapító okirat Záradékának J. a/pontja helyébe a következőszöveg lép: 

l. A Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és 
Szakszolgáltató Központ (1107 Budapest, Gém u. 5-7.} módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
.. ./20 ll. (VIII. 25.) határozatával 20 ll. szeptember l-jei hatállyal adta ki. 

2. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Záradék 

l. A Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és 
Szakszolgáltató Központ (ll 07 Budapest, Gém u. 5-7.) alapító okiratának módosító okiratát 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a ... /20ll. (VIII. 25.) 
határozatával 2011. szeptember l-jei hatállyal adta ki. 

2. A módosító okirat az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 20 ll. augusztus 25. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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56. me! léklet a 15-?/20 ll. (VIII. 25.) képviselő-testületi határozathoz 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLAL T 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Komplex 
Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ 
(1107 Budapest, Gém u. 5-7. ) alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 9. § (4) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (l) 
bekezdés b) pontja, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3 7. § (5) bekezdése 
és 102. §(2) bekezdés a) pontja alapján a módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak szerint 
adja ki: 

l. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és 
Szakszolgáltató Központ 
OM azonosítója: 038418 

Székhelye: 
Címe 
ll 07 Budapest, Gém u. 5-7. 

2. Az alapítás éve: 
1959 

Hrsz. 
38900/1 

3. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 
Nincs 

4. Létrehozásáról rendelkező határozat: 
X. kerületi Tanács V égrehajtó Bizottsága létesítette 1959-ben, 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 19811993. (IL 9.) határozata. 

5. A költségvetési szerv alapítójának neve, székhelye: 
X. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága 
ll 02 Budapest, Pataki István tér 29. 

6. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Irányítási jogkörét a Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

6.1. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkonnányzat 
ll 02 Budapest, Sze nt László tér 29. 

7. A költségvetési szerv működési köre: 
Budapest Főváros X. kerület közigazgatási területe. 



8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
a) önálló jogi személy, 
b) önállóan működő költségvetési szerv, 
c) meghatározott pénzügyi-gazdálkodási feladatait Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. 

9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) alapján, sajátos nevelési 
igényű gyerekek óvodai nevelése és ellátása, általános iskolai nevelése-oktatása, szakiskolai 
nevelése-oktatása, szakszolgálati feladatok ellátása. 

Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése: 
Iskolai előkészítő oktatás- 851 O l O 
Alapfokú oktatás- 8 520 l O 
Középfokú nevelés-oktatás biztosítása- 8 53100 
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység- 8 560 ll 

10. Alaptevékenysége: 
Óvodai nevelés - 851 
Óvodai nevelés költségvetési szerveinek, programjainak komplex támogatása- 85100 
Alapfokú oktatás - 852 
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása- 852000 
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása- 853132 
Oktatást kiegészítő tevékenység (pedagógiai szakszolgálat)- 8560 

Alapfokú oktatás 8520 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. 852011 
évfolyam) 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulóknappali rendszerű nevelése, 852012 
oktatása (l-4. évfolyam) 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 852021 
évfolyam) 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanuJók nappali rendszerű nevelése, 852022 
oktatása (5-8. évfolyam) 

Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés 
Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
Sajátos nevelési igényű tanulóknapközi otthoni nevelése 
Általános iskolai tanulószobai nevelés 

85 591 
855911 
855912 
855914 

Sajátos nevelési igényű tanulókáltalános iskolai tanulószobai nevelése 855915 
Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai 855918 
nevelése 

Középfokú oktatás 
Sajátos nevelési igényű tanuJók nappali rendszerű szakiskolai oktatása 9-l O. 
évfolyamon 
Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9-l O. évfolyam) 
Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés mcgszerzésére felkészítő 
nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon 
Sajátos nevelési igényű tanuJók szakképesítés megszerzésérc felkészítő 

853 
853132 

853134 
853212 

853222 
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nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon 

Pedagógiai Szakszolgáltatás 
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység (logopédia, gyógytorna, konduktív 
ellátás, mozgásterápia) 
Fejlesztő felkészítés, fejlesztő iskolai oktatás 

Esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód megvalósulását célzó tevékenységek 
Esélyegyenlőséget célzó általános és komplex tevékenységek és programok 
Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenység és 
programok 
A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok élctminőségét javító 
program ok 
Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek, 
fiatalok részére 

Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés 
Építményüzemeltetés 
Általános épülettakarítás 
Zöldterület kezelés 

Sporttevékenység és támogatása 
Iskolai, diáksport-tevékenység és - támogatása 

Egyéb vendéglátás 
Óvodai intézményi étkeztetés 
Iskolai intézményi közétkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 

8 560 
856011 

856013 

8901 
890lll 
890112 

890114 

890115 

81 
811000 
812100 
813000 

9312 
931204 

562 9 
562912 
562913 
562917 

682 0 
682002 

a) nevelési feladatok ellátása a gyermekek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig, 
b) legalább napi 4 óra biztosítása az ötödik életévét betöltött gyermekek számára a nevelési év 

kezdő napjától, 
c) a gyern1ekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások 

biztosítása, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben 
meghatározottak szerint a gyermekek napközbeni ellátása, 

d) biztosítja az alapfokú nevelést -oktatás biztosítása, 
e) a tanuló felkészítése az érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelően a 

középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra, valamint a társadalomba való 
beilleszkedésre a képviselő-testület által jóváhagyott pedagógiai programjának megfelelően, 

f) a tanulók érdeklődése, igénye szerint nem kötelező (választható) tanórai foglalkozások 
szervezése, felzárkóztatás, fejlesztés, tehctséggondozás, illetve kiegészítő ismeretek átadása 
céljábóL fokozott figyelem fordítása a veszélyeztetett gyermekekkel való foglalkozásra, 
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g) a szülők igénye alapján napközis, tanulószabai valamint iskolaotthonos foglalkozások 
szervezése, mely alatt biztosítja a gyennek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat 
(étkeztetés, ügyelet), és az iskolai felkészítést, 

h) iskolai könyvtár működtetése, melynek szolgáltatásait a tanulók és pedagógusok minden nap 
igénybe vehetik, 

i) amindennapos testedzés lehetőségének biztosítása, 
j) sajátos nevelési igényű gyermekek részére óvodai nevelés biztosítása, 
k) a sajátos nevelési igényű tanulók (tanulásban akadályozottak, értelmileg akadályozottak) 

nappali rendszerű általános iskolai nevelése-oktatása, ennek keretében tanulók felkészítése 
az alapfokú iskolai végzettség megszerzésére, 

l) a gyermekek részére óvodai, iskolai közétkeztetést, napközis, tanulószabai ellátást nyújtása, 
m) mozgásfejlesztő pedagógia, mozgásterápia alkalmazása gyógytestnevelés ellátása értelmi 

fogyatékos, fordított integrációs és mozgássérült tanköteles korúak fejlesztése, 
n) készségfejlesztő speciális szakiskolai előkészítő és szakiskolai tagozat biztosítása a 

középsúlyos értelmi fogyatékos általános iskolát végzetteknek 23 éves korig, 
o) belső logopédiai ellátás biztosítása az intézményi fogyatékos gyermekek számára, 
p) logopédiai ellátás biztosítása a kerület nevelés-oktatási intézményeiben, 
q) autista csoport működtetése, 

r) képzési kötelezettek fejlesztő felkészítő és fejlesztő iskolai oktatásban való részvételének 
biztosítása a tankötelezettség végéig a súlyosan halmozottan sérült tanulók számára, 

s) az intézményben dolgozók részére étkeztetés biztosítása, 
t) fordított integráció működtetése. 

ll. Az intézmény típusa: 
többcélú intézmény; óvoda, általános iskola, készségfejlesztő speciális szakiskola és szakszolgáltató 
központ 

11.1. Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
logopédiai ellátás biztosítása a kerület nevelés-oktatási intézményeiben 

11.2. Tagintézménye: 
mncs 

11.3. Maximális gyermek létszám: 
170 fő 

11.4. Tagozat: 
logopédia 

11.5. Csoportok száma: 
a) óvodaicsaportok 
b) 1 2 évfolyam 

12. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 

Ingatlanok: 
Megnevezése 
Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, 
Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és 
Szakszolgáltató Központ 

Címe 
1107 Budapest Gém u. 5-7. 

Hrsz. 
38900/1 
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Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendeletnek 
megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosítha~a. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az intézményben az éves leltár szerint nyilvántartott 
tárgyi eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek. Az intézmény a 
rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatai ellátásához szabadon használhatja. 

13. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 
a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény szerint, 
b) munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény szerint, 
c) megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény szerint 

Záradék 

l. A Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és 
Szakszolgáltató Központ (ll 07 Budapest, Gém u. 5-7. ) módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
.. ./201 L (VIII. 25.) határozatával201 l. szeptember l-jei hatállyal adta ki. 

2. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 201 L augusztus 25. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 

5 



57. mctléklet aiJ!/2011. (VIII. 25.) képviselő-testületi határozathoz 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/l 993. (IL 9.) 
határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Szent 
László Gimnázium (1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 28-34.) alapítóokiratátahelyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (l) bekezdés b) pontja, valamint a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdése és 102. §(2) bekezdés a) pontja alapján 
az alábbiak szerint módosítja: 

l. Az alapító okirat bevezető része helyébe az alábbiszöveg lép: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Szent 
László Gimnázium (ll 02 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 28-34.) alapítóokiratátahelyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (l) bekezdés b) pontja, valamint a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§ (5) bekezdése és 102. §(2) bekezdés a) pontja alapján a 
módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak szerint adja ki: 

2. Az alapító okirat l) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

l. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Szent László Gimnázium 
OM azonosítója: 035236 

Olasz nyelven: 
Liceo "Szent László di Kőbánya" 

Rövidített név: 
Szent László Gimnázium 

Rövid név olasz nyelven: 
Liceo "Szent László" 

Székhelye: 
Címe 
1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 28-34. 

Hrsz. 
39182 

3. Az alapító okirat 3) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

3. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 
Magyar Királyi Állami Főgimnázium - ll 02 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 28-34. 

4. Az alapító okirat 4) pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

4. Létr·ehozásár·ólr·endelkező határozat: 
Budapest Köbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 200/1993. (IL 9.) határozata 

5. Az alapító okirat 5) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

l 
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5. A költségvetési szerv alapítójának neve, székhelye: 
X. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága 
1102 Budapest, Pataki István tér 29. 

6. Az alapító okirat 6) pontja helyéhe az alábbiszöveg lép: 

6. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 
Irányítási jogkörét a Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

6.1. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 

7. Az alapító okirat 7) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

7. A költségvetési szerv működési köre: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területe. 

8. Az alapító okirat 8) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
a) önálló jogi személy, 
b) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, 
c) meghatározott pénzügyi-gazdálkodási feladatait Budapest Főváros X. kerület 

Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. 

9. Az alapító okirat 9) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) alapján középfokú 
nevelés-oktatás. 

Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése: 
Középfokú nevelés-oktatás biztosítása- 8 53100 

l O. Az alapító okirat l O) pontja helyéhe az alábbiszöveg lép: 

l O. Alaptevékenysége: 
Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása- 853000 

Középfokú oktatás 
Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás 
SNI tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása 
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű gimnáziumi 
oktatása (két tanítási nyelvű oktatás) 
Gimnáziumi felnőttoktatás 
Kolturális képzés 

853 0 
853lll 
853112 
853113 

853 I 14 
855200 
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Pedagógiai szakszolgáltatás 
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység - gyógytestnevelés 

Esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód megvalósulását célzó 
tevékenységek 

Esélyegyenlőséget célzó általános és komplex tevékenységek és 
program ok 
Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenység és 
program ok 
Speciális tehetséggondozó prograrnak hátrányos helyzetű gyermekek, 
fiatalok részére 

Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés 
Építményüzemeltetés 
Általános épülettakarítás 
Zöldterület kezelés 

Sporttevékenység és támogatása 
Iskolai, diáksport-tevékenység támogatása 

Egyéb vendéglátás 
Iskolai intézményi közétkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 

a) a gimnáziumnak négy, illetve öt évfolyama van, 

8 560 
856011 
8 901 

890 lll 

890112 

890115 

81 
811000 
812100 
813000 

9312 
931204 

5 629 
562913 
562917 

682 0 
682002 

b) általános rnűveltséget megalapozó oktatást. nevelést folytat a tanulók érdeklődésének, 
képességének, tehetségének rnegfelelően felkészíti a tanulókat az érettségi vizsgára, a 
tanulmányok folytatására, valarnint a társadalomba való beilleszkedésre a képviselő
testület által jóváhagyott pedagógiai programjának megfelelően, 

c) magyar-olasz két tanítási nyelvű oktatást folytat a 9-13. évfolyamon, évfolyamonként 
egy osztályban, 

d) két nyelvi előkészítő osztályt működtet: egyet az előrehozott emelt szintű biológia
kémia helyi tantervű osztálynál, egyet az előrehozott emelt szintű informatika és 
mozgókép és médiaismeret helyi tantervű osztálynáL amely osztályokban a 13. 
évfolyamon fejeződik be a nevelés-oktatás, 

e) a szülők igényei alapján tanulószabai foglalkozásokat szervez, biztosítja a tanulók 
számára az étkezést, 

f) két nyelvi előkészítő osztály1 és természettudományos tagozalot működtet, 

g) iskolai könyvtárat működtet, melynek szolgáltatásait a tanulók és pedagógusok 
minden nap igénybe vehetik, 

h) biztosítja amindennapos testedzés khetőségét, 

i) megsze n ez i a hátrányos helyzet ü tanuJók felzárkóztató oktatását, 

3 



57. melléklet a .. ./2011 (VIII. 25.) képviselő-testületi határozathoz 

j) gyógyíestnevelést biztosít, 

k) az intézményben dolgozók részére étkeztetést biztosít, 

l) a felnőttek részére biztosítja a gimnáziumi oktatást, 
m) a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, illetve az 

Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján ellátja az 
integráltan nevelhető-oktatható sajátos nevelési igényű tanulókellátása [Kt. 121. §(l) 
bekezdés 29. pont a) alpon~a], 

n) ellátja a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével 
küzdő integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű tanulókat a szakértői bizottság 
véleménye alapján {Kt. 121. §(l) bekezdés 29. pont b) alpon~a]. 

l J. Az alapító okirat ll) pontja helyéhe alábbiszöveg lép: 

ll. Az intézmény típusa: 
gimnázium 

11.1. Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
a) két tanítási nyelvű iskolai nevelés-oktatás 
b) felnőttoktatás 

11.2. Tagintézménye: 
mncs 

11.3. Maximális gyermek létszám: 
1305 fő 

a) nappali oktatás: 885 fő 
b) felnőtt oktatás: 420 fő 

11.4. Tagozat: 
a) két tanítási nyelvű 
b) esti 

ll. 5. Évfolyamok száma: 
a) nappali oktatás: 4 
b) nappali oktatás: 5 
c) felnőtt oktatás: 4 

12. Az alapító okirat 12) pontja helyéhe az alábbiszöveg lép: 

12. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 

Ingatlanok: 
Megnevezése 
Kőbányai Szent László 
Gimnázium 

Címe 
ll 02 Budapest, Körösi Csoma Sándor út 28-34. 

Hrsz. 
39182 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkom1ányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeletnek 
mcgfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 

4 
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MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Szent 
László Gimnázium (1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 28-34.) alapítóokiratátahelyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIlL törvény 88. § (l) bekezdés b) pontja, valamint a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37.§ (5) bekezdése és 102. §(2) bekezdés a) pontja alapján a 
módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak szerint adja ki: 

l. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Szent László Gimnázium 
OM azonosítója: 035236 

Olasz nyelven: 
Liceo "Szent László di Kőbánya" 

Rövidített név: 
Szent László Gimnázium 

Rövid név olasz nyelven: 
Liceo "Szent László" 

Székhelye: 
Címe 
1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 28-34. 

2. Az alapítás éve: 
1907 

Hrsz. 
39182 

3. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 
Magyar Királyi Állami Főgimnázium- ll02 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 28-34. 

4. Létrehozásáról rendelkező határozat: 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 20011993. (IL 9.) határozata 

5. A költségvetési szerv alapítójának neve, székhelye: 
X. kerületi Tanács V égrehajtó Bizottsága 
ll 02 Budapest, Pataki István tér 29. 

6. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Irányítási jogkörét a Polgármesteri Hivatala útján gyakoroUa. 

6. l. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Föváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
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A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az iskolában éves leltár szerint nyilvántartott 
tárgyi eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek. Az iskola a 
rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatainak ellátásához szabadon 
használhatja. 

13. Az alapító okirat 13) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

13. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

14. Az alapító okirat 14) pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 
a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény szerint, 
b) munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény szerint, 
c) megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 

sze ri nt. 

15. Az alapító okirat 15), 16) és 17) pontja törlésre kerüL 

16. Az alapító okirat Záradékának l. afpontja helyébe a következőszöveg lép: 

l. A Kőbányai Szent László Gimnázium (1102 Budapest, Körösi Csoma Sándor út 28-34.) 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a .. ./20 ll. (VIII. 25.) határozatával 20 ll. 
szeptember l-jei hatállyal adta ki. 

2. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Záradék 

l. A Kőbányai Szent László Gimnázium (1102 Budapest, Körösi Csoma Sándor út 28-34.) 
alapító okiratának módosító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a .. ./2011. (VIII. 25.) határozatával 2011. szeptember l-jei hatállyal adta 
ki. 

2. A módosító okirat az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 20 ll. augusztus 25. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyzö 

Kovács Róbert 
polgármester 

5 



58. melléklet a .. ./2011 (VIII. 25.) képviselő-testületi határozathoz 

7. A költségvetési szerv működési köre: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területe. 

8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
a) önálló jogi személy, 
b) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, 
c) meghatározott pénzügyi-gazdálkodási feladatait Budapest Főváros X. kerület 

Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. 

9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) alapján középfokú 
nevelés-oktatás. 

Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése: 
Középfokú nevelés-oktatás biztosítása - 85 3100 

10. Alaptevékenysége: 
Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása- 853000 

Középfokú oktatás 
Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás 
SNI tanuJók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása 
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű gimnáziumi 
oktatása (két tanítási nyelvű oktatás) 
Gimnáziumi felnőttoktatás 
Kulturális képzés 

Pedagógiai szakszolgáltatás 
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység - gyógytestnevelés 

Esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód megvalósulását célzó 
tevékenységek 

Esélyegyenlőséget célzó általános és komplex tevékenységek és 
program ok 
Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenység és 
program ok 
Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek, 
fiatalok részére 

Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés 
Építményüzemeltetés 
Általános épülettakarítás 
Zöldterület kezelés 

Sporttevékenység és támogatása 
Iskolai, diáksport-tevékenység támogatása 

Egyéb vendéglátás 
Iskolai intézményi közétkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 

8 530 
853111 
853112 
853113 

853114 
855200 

8 560 
856011 

8901 

890lll 

890112 

890115 

81 
811000 
812100 
813000 

9 312 
931204 

562 9 
562913 
562917 
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58. melléklet a .. ./20 ll (VIII. 25.) képviselő-testületi határozathoz 

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 

a) a gimnáziumnak négy, illetve öt évfolyama van, 

682 0 
682002 

b) általános műveltséget megalapozó oktatást, nevelést folytat a tanulók érdeklődésének, 
képességének, tehetségének megfelelően felkészíti a tanulókat az érettségi vizsgára, a 
tanulmányok folytatására, valamint a társadalomba való beilleszkedésre a képviselő
testület által jóváhagyott pedagógiai programjának megfelelően, 

c) magyar-olasz két tanítási ny elvű oktatást folytat a 9-13. évfolyamon, évfolyamonként 
egy osztályban, 

d) két nyelvi előkészítő osztályt működtet: egyet az előrehozott emelt szintű biológia
kémia helyi tantervű osztálynál, egyet az előrehozott emelt szintű informatika és 
mozgókép és médiaismeret helyi tantervű osztálynál, amely osztályokban a 13. 
évfolyamon fejeződik be a nevelés-oktatás, 

e) a szülők igényei alapján tanulószobai foglalkozásokat szervez, biztosí~a a tanulók 
számára az étkezést, 

t) két nyelvi előkészítő osztályt és természettudományos tagozatot működtet, 

g) iskolai könyvtárat működtet, melynek szolgáltatásait a tanulók és pedagógusok 
minden nap igénybe vehetik, 

h) biztosítja amindennapos testedzés lehetőségét, 

i) megszervezi a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztató oktatását, 
j) gyógytestnevelés! biztosít, 

k) az intézményben dolgozók részére étkeztetést biztosít, 

l) a felnőttek részére biztosítja a gimnáziumi oktatást, 
m) a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, illetve az 

Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján ellátja az 
integráltan nevelhető-oktatható sajátos nevelési igényű tanulók ellátása [Kt. 121. § (1) 
bekezdés 29. pont a) alpontja], 

n) ellátja a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével 
küzdő integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű tanulókat a szakértői bizottság 
véleménye alapján [Kt. 121. §(l) bekezdés 29. pont b) alpontja]. 

ll. Az intézmény típusa: 
gimnázium 

11.1. Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
a) két tanítási nyelvű iskolai nevelés-oktatás 
b) felnőttoktatás 

11.2. Tagintézménye: 
mncs 
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58. melléklet a .. ./20 ll (VIII. 25.) képviselő-testületi határozathoz 

11.3. Maximális gyermek létszám: 
1.305 fő 

a) nappali oktatás: 885 fő 
b) felnőtt oktatás: 420 fő 

11.4. Tagozat: 
a) két tanítási nyelvű 
b) esti 

11.5. Évfolyamok száma: 
a) nappali oktatás: 4 
b) nappali oktatás: 5 
c) felnőtt oktatás: 4 

12. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 

Ingatlanok: 
Megnevezése 
Kőbányai Szent László 
Gimnázium 

Címe 
1102 Budapest, Körösi Csoma Sándor út 28-34. 

Hrsz. 
39182 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeletnek 
megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosítha~a. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az iskolában éves leltár szerint nyilvántartott 
tárgyi eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek. Az iskola a 
rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatainak ellátásához szabadon 
használhatj a. 

13. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerűlet Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 
a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény szerint, 
b) munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény szerint, 
c) megbízás i jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 

sze ri nt. 

Záradék 

l. A Kőbányai Szent László Gimnázium (1102 Budapest, Körösi Csoma Sándor út 28-34.) 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat KépYisdő-tcstülete a .. ./2011. (VIII. 25.) határozatával 2011. 
szeptcmbcr l-jei hatállyal adta ki. 
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58. melléklet a .. ./2011 (VIII. 25.) képviselő-testületi határozathoz 

2. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 201 L augusztus 25. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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59. melléklet a"f).H201 L (VIII. 25.) képviselő-testületi határozathoz 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 219/1993. (IL 9.) 
határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Nevelési 
Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató Központ (ll 08 Budapest, Sibrik Miklós út 76-78.) alapító 
okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (l) bekezdés b) pontja, valamint a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §(5) bekezdése és 102. §(2) bekezdés a) pontja 
alapján az alábbiak szerint módosítja: 

l. Az alapító okirat bevezető része helyébe az alábbiszöveg lép: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Nevelési 
Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató Központ ( 1108 Budapest, Sibrik Miklós út 76-78.) alapító 
okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (l) bekezdés b) pontja, valamint a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §(5) bekezdése és 102. §(2) bekezdés a) pontja 
alapján a módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak szerint adja ki: 

2. Az alapító okirat l) ponija helyébe az alábbiszöveg lép: 

l. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató Központ 
OM azonosítója: 101794 

Rövid neve: 
Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató Központ 

Székhelye: 
Címe 
ll 08 Budapest, Sibrik Miklós út 76-78. 

Telephelyei: 

Címe 

Hrsz. 
41089/6 

Megnevezése 
Pedagógiai Szolgáltató 
Központ 

1103 Budapest, Kápolna tér 4. 

3. Az alapító okirat 3) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

3. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 
Budapest Kőbányai Önkormányzat 
Nevelési Tanácsadó 
ll 02 Budapest, Halom u. 33. 

Hrsz. 
38315/43 



4. Az alapító okirat 4) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

4. Létrehozásáról rendelkező határozat: 
X. kerületi Tanács V égrehajtó Bizottsága létesítette 1974-ben, 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 21911993. (II. 9.) határozata, 
átszervezésre a 23/2003. (1. 23.) határozata alapján került sor. 

5. Az alapító okirat 5) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

5. A költségvetési szerv alapítójának neve, székhelye: 
X. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága 
1102 Budapest, Pataki István tér 29. 

6. Az alapító okirat 6) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

6. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Irányítási jogkörét a Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

6.1. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

7. Az alapító okirat 7) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

7. A költségvetési szerv működési köre: 
Budapest Főváros X. kerület közigazgatási területe. 

8. Az alapító okirat 8) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
a) önálló jogi személy, 
b) önállóan működő költségvetési szerv, 
c) meghatározott pénzügyi-gazdálkodási feladatait Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. 

9. Az alapító okirat 9) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) alapján, pedagógiai 
szakszolgálat. 

Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése: 
Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása-856000 

l O. Az alapító okirat l O) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

10. Alaptevékenysége: 
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Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása - 856000 

M.n.s. egyéb oktatás 
Szakmai továbbképzések 
M.n.s. egyéb felnőttoktatás 

Oktatást kiegészítő tevékenység 
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 
Fejlesztő felkészítés 
Pedagógiai szakmai szolgáltatás 
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 

Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés 
Építményüzemeltetés 
Általános épülettakarítás 
Zöldterület -kezelés 

Sporttevékenység és támogatása 
Iskolai, diáksport-tevékenység és - támogatása 

Egyéb vendéglátás 
Munkahelyi étkeztetés 

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 

8 559 
855935 
855937 

8 560 
856011 
856013 
856020 
856099 

81 
811000 
812100 
813000 

9312 
931204 

562 9 
562917 

682 0 
682002 

a) az intézmény feladata a beilleszkedési zavarokkal, tanulási nehézségekkel, magatartási 
rendellenességgel (a továbbiakban BTM) küzdő gyermekek problémáinak feltárása, 
szakvélemény készítése, fejlesztő foglalkoztatás a pedagógus és aszülő bevonásával, az 
intézmény és a család kapcsolattartásának segítésével, 

b) a B TM-es gyermekek részletes szakvélemény alapján történő óvodai, iskolai, kollégiumi 
fej lesztésének ellenőrzése, segítő kontroll biztosítása esetmeg beszélés, konzultáció 
formájában, 

c) diagnosztikus és fejlesztő ellátás biztosítása a gyermekek és családok számára az érzelmi 
és/vagy fejlődést, tanulást hátráltató rendellenességek feltárásához, kezeléséhez, 

d) elvégzi a kiskorúak vizsgálatát, s az eredménytől fúggően pedagógiai és pszichológiai 
tanácsadással, terápiával, logopédiai szolgáltatással segíti a személyiségzavar 
megszüntetését, kiskorúak nevelését, személyiségük harmonikus fejlödését, 

e) szakvéleményt ad a tanköteles korba lépő gyermekek fejlettségérőL Az intézmény 
feladata még a tanköteles korba lépő gyermekek fejlettségének a vizsgálata is. Feladata 
iskola-óvodapszichológiai szolgáltatás nyújtása a kerület nevelési-oktatási 
intézményeiben, 

t) és utazó gyógypedagógus biztosításával segíti, ellátja a sajátos nevelési igényű (SNI a, 
SNI b) gyermekek óvodai, iskolai fejlesztését a szakértői bizottságok által megküldött 
szakvélemények alapján [Kt. 121. § (l) bekezdés 29. pont a) alpontja, valamint aKt. 
121. §(l) bekezdés 29. pont b) alpontja], 

g) kerületi értékelési-mérési tervben foglaltak megvalósítása, 
h) szaktanácsadás biztosítása óvodai és általános iskolai területen, 



i) pedagógiai tájékoztatás szervezése, 
j) pedagógiai szolgáltatás szervezése, 
k) pedagógus továbbképzés, önképzés segítése, 
l) tanulmányi versenyek, tanév végi kerületi jutalmazás szervezése, 
m) tanulók, szülők t<ijékoztatásának szervezése, kiadványok készítése. 

ll. Az alapító okirat ll) pontja helyébe alábbiszöveg lép: 

ll. Az intézmény típusa: 
többcélú intézmény: pedagógiai szakszolgálat és pedagógiai szakmai szolgáltatás 

ll. l. Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
utazó óvodapszichológusi, iskolapszichológusi, fejlesztőpedagógiai, gyógypedagógiai ellátás 
biztosítása 

ll. 2. Tagintézménye: 
Pedagógiai Szolgáltató Központ 
ll 03 Budapest, Kápolna tér 4. 

ll. 3. Maximális gyermek létszám: 
nm cs 

ll. 4. Tagozat: 
mncs 

ll. 5. Csoportok száma: 
mncs 

12. Az alapító okirat 12) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

12. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 

Ingatlanok: 
Megnevezése 
Kőbányai Nevelési 
Tanácsadó és Pedagógiai 
Szolgáltató Központ a 
Kőbányai Családsegítő 

Szolgálattal közösen használt 
épület 

Címe 
ll 08 Budapest, Sibrik Miklós út 76-78. 

Hrsz. 
41089/6 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendeletnek 
megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az intézményben az éves leltár szerint nyilvántartott 
tárgyi eszközök, \'alamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletck. Az intézmény a 
rendelkezésérc álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatai ellátásához szabadon használhatja. 

13. Az alapító okirat 13) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 
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60. melléklet a i:~~/20 ll. (VIII. 25.) képviselő-testületi határozathoz 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Nevelési 
Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató Központ (1108 Budapest, Sibrik Miklós út 76-78.) alapító 
okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIlL törvény 88. § (l) bekezdés b) pontja, valamint a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §(5) bekezdése és 102. §(2) bekezdés a) pontja 
alapján a módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak szerint adja ki: 

l. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szaigáitató Központ 
OM azonosítója: 101794 

Rövid neve: 
a) Nevelési Tanácsadó 
b) Pedagógiai Szaigáitató Központ 

Székhelye: 
Címe 
ll 08 Budapest, Sibrik Miklós út 76-78. 

Telephelyei: 

Címe 

Hrsz. 
41089/6 

Megnevezése 
Pedagógiai· Szaigáitató 
Központ 

ll 03 Budapest, Kápolna tér 4. 

2. Az alapítás éve: 
1974 

3. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 
Budapest Kőbányai Önkormányzat 
Nevelési Tanácsadó 
ll 02 Budapest, Halom u. 33. 

4. Létrehozásáról rendelkező határozat: 
X. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága létesítette 1974-ben, 

Hrsz. 
38315/43 

Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 219/1993. (II. 9.) határozata, 
átszervezésre a 23/2003. (I. 23.) határozata alapján került sor. 

5. A költségvetési szerv alapítójának neve, székhelye: 
X. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága 
ll 02 Budapest, Pataki István tér 29. 



13. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

14. Az alapító okirat 14) pontja helyéhe az alábbiszöveg lép: 

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 
a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény szerint, 
b) munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény szerint, 
c) megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény szerint. 

15. Az alapító okirat 15), 16) és 17) pontja törlésre kerüL 

16. Az alapító okirat Záradékának l. afpontja helyéhe a következőszöveg lép: 

l. A Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató Központ (ll 08 Budapest, Sibrik 
Miklós út 76-78.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a .. ./2011. (VIII. 25.) határozatával 2011. 
szeptember l-jei hatállyal adta ki. 

2. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Záradék 

L A Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató Központ (ll 08 Budapest, Sibrik 
Miklós út 76-78.) alapító okiratának módosító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete a .. ./20 ll. (VIII. 25.) határozatával 20 ll. szeptember l-jei 
hatállyal adta ki. 

2. A módosító okirat az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 2011. augusztus 25. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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6. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
ll 02 Budapest, Sze nt László tér 29. 
Irányításijogkörét a Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

6.1. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 

7. A költségvetési szerv működési köre: 
Budapest Főváros X. kerület közigazgatási területe. 

8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
a) önálló jogi személy, 
b) önállóan működő költségvetési szerv, 
c) meghatározott pénzügyi-gazdálkodási feladatait Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. 

9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) alapján, pedagógiai 
szakszolgálat. 

Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése: 
Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása-856000 

10. Alaptevékenysége: 
Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása- 856000 

M.n.s. egyéb oktatás 
Szakmaitovábbképzések 
M.n.s. egyéb felnőttoktatás 

Oktatást kiegészítő tevékenység 
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 
Fejlesztő felkészítés 
Pedagógiai szakmai szolgáltatás 
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 

Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés 
Építményüzemeltetés 
Általános épülettakarítás 
Zöldterület -kezelés 

Sporttevékenység és támogatása 
Iskolai, diáksport-tevékenységés-támogatása 

Egyéb vendéglátás 
Munkahelyi étkeztetés 

855 9 
855935 
855937 

8 560 
856011 
856013 
856020 
856099 

81 
811000 
812100 
813000 

9312 
931204 

562 9 
562917 
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Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 

682 0 
682002 

a) az intézmény feladata a beilleszkedési zavarokkal, tanulási nehézségekkel, magatartási 
rendellenességgel (továbbiakban BTM) küzdő gyermekek problémáinak feltárása, 
szakvélemény készítése, fejlesztő foglalkoztatás a pedagógus és a szülő bevonásával, az 
intézmény és a család kapcsolattartásának segítésével, 

b) a BTM - es gyennekek részletes szakvélemény alapján történő óvodai, iskolai és /vagy 
kollégiumi fejlesztésének ellenőrzése, segítő kontroll biztosítása esetmegbeszélés, 
konzultáció formájában, 

c) diagnosztikus és fejlesztő ellátást biztosít a gyermekek és családok számára az érzelmi 
és/vagy fejlődést, tanulást hátráltató rendellenességek feltárásához, kezeléséhez, 

d) elvégzi a kiskorúak vizsgálatát, s az eredménytől ftiggően pedagógiai és pszichológiai 
tanácsadással, terápiával, logopédiai szolgáltatással segíti a személyiségzavar 
megszüntetését, kiskorúak nevelését, személyiségük harmonikus fejlödését, 

e) szakvéleményt ad a tanköteles korba lépő gyermekek fejlettségérőL Az intézmény 
feladata még a tanköteles korba lépő gyermekek fejlettségének a vizsgálata is. Feladata 
iskola-óvodapszichológiai szolgáltatás nyújtása a kerület nevelési-oktatási 
intézményeiben, 

t) segíti és utazó gyógypedagógus biztosításával, ellátja a sajátos nevelési igényű (SNI a, 
SNI b) gyermekek óvodai, iskolai fejlesztését a szakértői bizottságok által megküldött 
szakvélemények alapján [Kt. 121. § (l) bekezdés 29. pont a) alpontja, valamint a Kt. 
121. §(l) bekezdés 29. pont b) alpontja], 

g) kerületi értékelési-mérési tervben foglaltak megvalósítása, 
h) szaktanácsadás biztosítása óvodai és általános iskolai területen, 
i) pedagógiai tájékoztatás szervezése, 
j) pedagógiai szolgáltatás szervezése, 
k) pedagógus továbbképzés, önképzés segítése, 
l) tanulmányi versenyek, tanév végi kerületi jutalmazás szervezése, 
m) tanulók, szülők tájékoztatásának szervezése, kiadványok készítése. 

ll. Az intézmény típusa: 
többcélú intézmény: pedagógiai szakszolgálat és pedagógiai szakmai szolgáltatás 

ll. l. Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
utazó óvodapszichológusi, iskolapszichológusi, fejlesztőpedagógiai, gyógypedagógiai ellátás 
biztosítása 

ll. 2. Tagintézménye: 
Pedagógiai Szolgáltató Központ 
ll 03 Budapest, Kápolna tér 4. 

ll. 3. Maximális gyermek létszám: 
n mcs 
ll. 4. Tagozat: 
mncs 
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61. melléklet at~)-2011. (VIII. 25.) képviselő-testületi határozathoz 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 183/1993. (II. 9.) 
határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Újhegyi 
Uszoda és Strandfürdő (1108 Budapest, Újhegyi út 13.) alapító okiratát a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, az államháztartásról szóló 
1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (l) bekezdés b) pontja alapján az alábbiak szerint módosítja: 

L Az alapító okirat bevezető része helyéhe az alábbiszöveg lép: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandfürdő (1108 Budapest, Újhegyi út 13.) alapító okiratát 
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (l) bekezdés b) pontja alapján a módosításokkal egységes 
szerkezetben az alábbiak szerint adja ki: 

2. Az alapító okirat l) pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

l. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfiirdő 

Székhelye: 
Címe 
1108 Budapest, Újhegyi út 13. 

Hrsz. 
42444/22 

3. Az alapító okirat 3) pontja helyéhe az alábbiszöveg lép: 

3. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 
Sportligeti Uszoda 

4. Az alapító okirat 4) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

4. Létrehozásáról rendelkező határozat: 
X. kerületi Tanács V égrehajtó Bizottsága létesítette 1989-ben, 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 183/1993. (II. 9.) határozata 

5. Az alapító okirat 5) pontja helyéhe az alábbiszöveg lép: 

5. A költségvetési szerv alapítójának neve, székhelye: 
X. kerületi Tanács V égrehajtó Bizottsága 
ll 02 Budapest, Pataki István tér 29. 

6. Az alapító okirat 6) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

6. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 
Irányítási jogkörét a Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 



ll. 5. Csoportok száma: 
n mcs 

12. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 

Ingatlanok: 
Megnevezése 
Kőbányai Nevelési 
Tanácsadó és Pedagógiai 
Szolgáltató Központ a 
Kőbányai Családsegítő 

Szolgálattal közösen használt 
épület 

Címe 
ll 08 Budapest, Sibrik Miklós út 76-78. 

Hrsz. 
41089/6 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendeletnek 
megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az intézményben az éves leltár szerint nyilvántartott 
tárgyi eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek Az intézmény a 
rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatai ellátásához szabadon használhatja. 

13. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 
a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény szerint, 
b) munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény szerint, 
c) megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény szerint. 

Záradék 

l. A Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató Központ (ll 08 Budapest, Sibrik 
Miklós út 76-78.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a .. ./2011. (VIII. 25.) határozatával 2011. 
szeptember l-jei hatállyal adta ki. 

2. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 2011. augusztus 25. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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6.1. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

7. Az alapító okirat 7) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

7. A költségvetési szerv működési köre: 
Nem meghatározható. 

8. Az alapító okirat 8) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
a) önálló jogi személy, 
b) önállóan működő költségvetési szerv, 
c) meghatározott pénzügyi-gazdálkodási feladatait Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. 

9. Az alapító okirat 9) pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján, önkormányzati költségvetési szerv 
közszolgáltató feladatok ellátására. 

Az intézmény szakágazati besorolása és megnevezése: 
932900 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 

l O. Az alapító okirat l O) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

10. Alaptevékenysége: 
Sportlétesítmény működtetése - 931! 

Óvodai nevelés, ellátás 851 O ll 
Általános iskolai nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4. évfolyamon (iskolai 8 520 ll 
úszás) 

Általános iskolai tanuJók nappali rendszerű nevelése, oktatása 
(iskolai úszás) 
Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés 

Építményüzemeltetés 
Általános épülettakarítás 
Egyéb takarítás 
Zöldterület kezelés 

Sporttevékenység és támogatása 
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 
Iskolai, diáksport-tevékenység és - támogatása 
Máshova nem sorolható egyéb sporttámogatás 
Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás 

5-8. évfolyamon 852021 

81 
811000 
812100 
812900 
813000 

931 
931102 
931204 
931903 
932911 
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Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 
a) uszodai sportszolgáltatás, 
b) strandfürdő-szolgáltatás, 

682 0 
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c) óvodás és általános iskola korú gyermekek, tanulók úszásoktatása, 
d) a gyermek- és ifjúsági korosztály számára a tanórán kívüli sportfoglalkozások szervezése, 
e) együttműködés más nevelési-oktatási intézményekkel, azok sporttevékenységeinek 

támogatása, 

f) az ingatlan vagy egyes helyiségei alkalmi, időszakonkénti vagy tartós bérbeadása, 
szabadtéri sportolásra alkalmas, nyitott pályás sportlétesítmény működtetése, az azokhoz 
tartozó kisegítő létesítmények kiadása. 

ll. Az alapító okirat ll) pontja helyébe alábbiszöveg lép: 

ll. Az intézmény típusa: 
uszoda és strandfürdő 

11.3. Maximális férőhely: 
360 fő 

12. Az alapító okirat 12) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

12. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 

Ingatlanok: 
Megnevezése 
Kőbányai Újhegyi Uszoda és 
Strandfúrd ő 

Címe 
1108 Budapest, Újhegyi út 13. 

Hrsz. 
42444/22 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendeletnek 
megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az uszodában éves leltár szerint nyilvántartott tárgyi 
eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek. Az uszoda a 
rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatainak ellátásához szabadon használhatja. 

13. Az alapító okirat 13) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

13. Vezetőjének megbízási rendje: 

Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

14. Az alapító okirat 14) pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 
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a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény szerint, 

b) munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény szerint, 
c) megbízásijogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény szerint. 

15. Az alapító okirat 15), 16) és 17) pontja törlésre kerül. 

16. Az alapító okirat Záradékának l. afpontja helyébe a következőszöveg lép: 

L A Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandfúrdő (1108 Budapest, Újhegyi út 13.) 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete a .. ./2011. (VIII. 25.) határozatával 201 L szeptember l-jei 
hatállyal adta ki. 

2. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Záradék 

L A Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandfúrdő (1108 Budapest, Újhegyi út 13.) 
alapító okiratának módosító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a .. ./201 L (VIII. 25.) határozatával201 l. szeptember l-jei hatállyal adta ki. 

2. A módosító okirat az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 201 L augusztus 25. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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62. melléklet a~~~/2011. (VIII. 25.) képviselő-testületi határozathoz 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandfürdő (1108 Budapest, Újhegyi út 13.) alapító okiratát 
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (l) bekezdés b) pontja alapján a módosításokkal egységes 
szerkezetben az alábbiak szerint adja ki: 

l. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfúrdő 

Székhelye: 
Címe 
1108 Budapest, Újhegyi út 13. 

2. Alapítás éve: 
1989 

3. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 
Sportligeti Uszoda 

Hrsz. 
42444/22 

4. Létrehozásáról rendelkező határozat: 
X. kerületi Tanács V égrehajtó Bizottsága létesítette 1989-ben, 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 183/1993. (II. 9.) határozata 

5. A költségvetési szerv alapítójának neve, székhelye: 
X. kerületi Tanács V égrehajtó Bizottsága 
1102 Budapest, Pataki István tér 29. 

6. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Irányítási jogkörét a Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

6.1. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 

7. A költségvetési szerv működési köre: 
Nem meghatározható. 

8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
a) önálló jogi személy, 
b) önállóan működő költségvetési szerv, 
c) meghatározott pénzügyi-gazdálkodási feladatait Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. 



l. melléklet az előterjesztéshez 

Alapító okiratot módosító okirat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala alapító okiratát a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. §(4) bekezdése és az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (l) bekezdés b) pontja alapján az alábbiak szerint 
módosítja: 

l. Az alapító okirat l. pontjában a" Telephelyei:" rész helyébe az alábbi lép: 

Telephelyei: Budapest X., Állomás u. 2. 
Budapest X., Bánya u. 35. 
Budapest X., Szent László tér 2-4. 
Budapest X., Állomás u. 5. fóldszint 
Budapest X., Állomás u. 13. fóldszint 
Budapest X., Halom u. 37/b 
Budapest X., Havas Ignác u. l. 
Budapest X., Újhegyi stny. 12. 

2. Az alapító okirat 6. pontja az alábbi bevezető mondattal egészül ki: 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (l) bekezdésben 
meghatározott az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek 
döntésre való előkészítésévei és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása, a 
nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényben meghatározott feladatok 
ellátása. 

3. Az alapító okirat 9. pontja helyébe az alábbi 9. pont lép: 

9. A Hivatal jogállása: 

A Hivatal jogi személy, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, saját 
költségvetéssei rendelkezik, önálló gazdálkodási jogköre és felelőssége van. 

4. Az alapító okirat 13. pontja helyébe az alábbi 13. pont lép: 

13. A Hivatal tulajdonában, kezelésében, valamint használatában lévő vagyon és a 
felette való rendelkezési jog a mindenkor hatályos - az önkormányzat vagyonáról, a 
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló - önkormányzati rendelet 
alapján történik. 
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A Hivatal használatában lévő korlátozottan forgalomképes felépítményes ingatlanok: 

Budapest X., Szent László tér 29. 39122,39123 hrsz. 
Budapest X., Állomás u. 2. társasház 38942 hrsz.-ú ingatlanból a 

38942/A/2 és a 38942/A 16 hrsz.-ú ingatlan 
Budapest X., Bánya u. 35. 41446 hrsz. 
Budapest X., Szent László tér 2-4. 39049/l hrsz. 
Budapest X., Állomás u. 5. földszint 39016/9/A/111 hrsz. 
Budapest X., Állomás u. 13. földszint 39016/9/ A/331 hrsz. 
Budapest X., Halom u. 37/b 41460/ll hrsz. 
Budapest X., Havas Ignác u. l. 41460/9 hrsz. 
Budapest X., Újhegyi stny. 12. 42309/42/ Ali hrsz. 

A Hivatal használatában lévő vonatkozó pénzügyi jogszabályok szerint nyilvántartott 
ingó vagyon (tárgyi eszközök, berendezések). 

5. Záradék: 

l. Jelen alapító okiratot módosító okiratot Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete .. ./20 ll. (VIII. 25.) határozatával adta ki 20 ll. 
szeptember l-jei hatállyal. 

2. Jelen alapító okiratot módosító okirat nem seiejtezhető és a költségvetési szerv 
alapdokumentumát képezi. 

Budapest, 2011. augusztus 25. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 



2. melléklet az előterjesztéshez 

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala alapító okiratát a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. §(4) bekezdése és az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (l) bekezdés b) pontja alapján a módosításokkal 
egységes szerkezetben a következők szerint adja ki: 

l. Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) neve: 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 

Székhelye: Budapest X., Szent László tér 29. 

Telephelyei: Budapest X., Állomás u. 2. 
Budapest X., Bánya u. 35. 
Budapest X., Szent László tér 2-4. 
Budapest X., Állomás u. 5. földszint 
Budapest X., Állomás u. 13. földszint 
Budapest X., Halom u. 3 7 lb 
Budapest X., Havas Ignác u. l. 
Budapest X., Újhegyi stny. 12. 

2. Alapítás éve: 1990. 

3. Alapító szerv: Budapest Kőbányai Önkormányzat 

4. Jogelődje: Budapest Székesfőváros X. ker. Elöljáróság 
Budapest Főváros X. ker. Tanács V.B. 

Alapításkori elnevezés: Budapest Kőbányai Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala 

5. Az irányító szerv neve: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

székhelye: Budapest X., Szent László tér 29. 

6. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (l) bekezdésben 
meghatározott az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek 
döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása, a 
nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényben meghatározott feladatok 
ellátása. 
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a.) Meghatározó tevékenység szakágazata: 

841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 
igazgatási tevékenysége 

b.) Alaptevékenységek szakfeladati besorolás szerint: 

381202 
412000 
421100 
422100 
422200 
429900 
431100 
431200 
521011 
521012 
522110 
522130 
522140 
552001 
559091 
562917 
581100 
581400 
602000 
639910 
649000 
650000 
661902 
681000 
682001 
682002 
683200 
691002 
692000 
749010 
750000 
811000 
812100 
813000 
841112 
841 Il 4 

841115 

841116 

841117 

Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 
Lakó és nem lakó épület építése 
Út, áutópálya építése 
Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 
Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése 
Egyéb m.n.s. építés 
Bontás 
Építési terület előkészítése 
Egészségügyi stratégiai tartalékok tárolás, kezelése 
Polgári védelmi védőeszközök tárolása, kezelése 
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 
Közúti járművontatás 
Üdülői szálláshely-szolgáltatás 
Katasztrófa áldozatainak elszállásolása 
Munkahelyi étkeztetés 
Könyvkiadás 
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 
Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása 
Sajtófigyelés 
Egyéb pénzügyi közvetítés 
Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok 
Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység 
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Ingatlankezelés 
Egyéb jogi tevékenység 
Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 
Igazságügyi szakértői tevékenység 
Állat-egészségügyi tevékenység 
Építményüzemeltetés 
Általános épülettakarítás 
Zöldterület-kezelés 
Önkormányzati jogalkotás 
Országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek 
Önkormányzati képviselő-választásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek 
Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati 
választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
Európai parlamenti képviselő-választásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek 



841118 
841126 

841127 
841133 
841173 
841191 
841192 
841361 
841401 

841402 
841403 
841901 

842152 
842153 
842155 
842421 
842422 
842425 
842428 
842429 
842532 
842533 
873021 
879019 
881090 

882000 
882lll 
882112 
882113 
882114 
882115 
882116 
882117 
882118 
882119 
882121 
882122 
882123 
882124 
882125 
882129 
882201 
882202 
882203 
889102 
889108 
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Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulatok igazgatási 
tevékenysége 
Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
Adó, illetékek kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 
Statisztikai tevékenység 
Nemzeti ünnepek programjai 
Kiemeit állami és önkormányzati rendezvények 
Kis és középvállalkozások működési és fejlesztési támogatásai 
Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával 
összefüggő szolgáltatások 
Közvilágítás 
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 
elszámolásai 
Nemzetközi oktatási együttműködés 
Nemzetközi kulturális együttműködés 
Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai 
Közterület rendjének fenntartása 
Igazgatásrendészet 
Közlekedés rendészet 
Bűnmegelőzés 

Baleset megelőzés 
A lakosság felkészítése, tájékoztatás, riasztás 
Az óvóhelyi védelem tevékenységek 
Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása 
Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása 
Idősek, fogyatékossággal élők egyéb szociális ellátása bentlakás 
nélkül 
Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása 
Rendszeres szociális segély 
Időskorúakjáradéka 

Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 
Ápolási díj alanyi jogon 
Ápolási díj méltányossági alapon 
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
Óvodáztatási támogatás 
Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 
Átmeneti segély 
Temetési segély 
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 
Adósságkezelési szolgáltatás 
Közgyógyellátás 
Köztemetés 
Családi napközi 
Gyermekek egyéb napközbeni ellátása 



889913 
889935 
889936 
889942 
889943 
889961 
890214 
890216 

890221 

890301 
890302 
890506 
890603 
910501 
931102 
931204 
559099 
562912 
562913 
562916 
851000 
851010 
851011 
851012 
852000 

852011 

852012 

852014 
852021 

852022 

852024 
852031 
852032 

853000 

853132 

853212 
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Nappali rnelegedő 
Otthonteremtési támogatás 
Gyermektartásdíj megelőlegezése 
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 
Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 
Menekültek, befogadottak, oltalmazottak támogatása 
A fiatalok társadalmi részvételét segítő programok, támogatások 
Önkormányzatok ifjúsági kezdeményezések és programok, 
valarnint támogatásuk 
Az időskorúak társadalmi integrációját, az aktív és rnéltó 
időskor rnegtererntését célzó prograrnak 
Civil szervezetek rnűködési támogatása 
Civil szervezetek program és egyéb támogatása 
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 
Szakszervezeti tevékenység támogatása 
Közrnűvelődési tevékenységek és támogatásuk 
Sportlétesítmények rnűködtetése és fejlesztése 
Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása 
Egyéb rn.n.s. szálláshely-szolgáltatás 
Óvodai intézményi étkeztetés 
Iskolai intézményi étkeztetés 
Üdülői, tábori étkeztetés 
Óvodai nevelés intézményeinek komplex támogatása 
Iskolai előkészítő oktatás 
Óvodai nevelés, ellátás 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex 
támogatása 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása l-
4. évfolyam 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanuJók nappali 
rendszerű nevelése, oktatása 1- 4 évfolyamon 
Általános iskolai felnőttoktatás (1-4. évfolyam) 
Általános iskolai tanuJók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-
8. évfolyamon 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali 
rendszerű nevelése, oktatása 5-8 évfolyarnon 
Általános iskolai felnőttoktatás (5-8. évfolyam) 
Alapfokú rnűvészetoktatás zeneművészeli ágban 
Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, 
táncrnűvészeti, szín- és bábművészeti ágban 
Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak 
komplex támogatása 
Sajátos nevelési igényű tanulóknappali rendszerű szakiskolai 
oktatása 9-1 O évfolyarnon 
Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés rnegszerzésére 
felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a 
szakképzési évfolyamokon 



853222 

854234 
854236 
855911 
855912 
855914 
855915 

855918 

855931 
855932 
855935 
855936 
855937 
856000 
856011 
856012 
856013 
856020 
856099 
879018 
881011 
889101 
889109 

889201 
889202 
889203 
889204 
889205 
889921 
889922 
889923 
889924 
890111 

890112 

890114 

931100 
931201 
931202 
931203 
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Sajátos nevelési igényű tanuJók szakképesítés megszerzésére 
felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a 
szakképzési évfolyamokon 
Szociális ösztöndíjak 
Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak 
Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
Általános iskolai tanulószabai nevelés 
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószabai 
nevelése 
Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók 
tanulószabai nevelése 
Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 
Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 
Szakmaitovábbképzések 
Kötelező felkészítő képzések 
Máshová nem sorolható egyéb felnőttoktatás 
Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása 
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 
Korai fejlesztés, gondozás 
Fejlesztő felkészítés 
Pedagógiai szakmai szolgáltatások 
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása 
Idősek nappali ellátása 
Bölcsődei ellátás 
Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó 
egyéb szolgáltatások: 
- Sóbarlang 
- Játszócsoport 
- Fejlesztő eszköz kölcsönzés 
Gyermekjóléti szolgáltatás 
Kórházi szociális munka 
Utcai, lakótelepi szociális munka 
Kapcsolattartási ügyelet 
Iskolai szociális munka 
Szociális étkeztetés 
Házi segítségnyújtás 
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
Családsegítés 
Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex 
tevékenységek és prograrnak 
Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános 
tevékenység és prograrnak 
A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok 
életminőségét javító program ok 
Sportlétesítmény működtetése 
Versenysport-tevékenység és támogatása 
Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 
Fogyatékossággal élők versenysport tevékenysége és támogatása 



931204 
931205 

931301 
931302 

931901 

931902 
931903 
932911 
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Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és 
támogatása 
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 
Fogyatékossággal élők szabadidősport- (rekreációs sport-) 
tevékenysége és támogatása 
Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének 
támogatása 
Doppingellenes tevékenység 
Máshova nem sorolható egyéb sporttámogatás 
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 

7. A Hivatal alaptevékenysége: 

A Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény alapján ellátja az 
önkormányzat működésével, az államigazgatási ügyek döntésre történő előkészítésével, 
a döntések végrehajtásával és a kisebbségi önkormányzatokkal kapcsolatos, a 
mindenkori hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a feladat- és hatáskörébe utalt 
feladatokat (TEÁOR 8411 ). 

8. A Hivatal illetékességi területe: 

Budapest X. kerület közigazgatási területe 

9. A Hivatal jogállása: 

A Hivatal jogi személy, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, saját 
költségvetéssei rendelkezik, önálló gazdálkodási jogköre és felelőssége van. 

10. A Hivatalt a polgármester a képviselő-testület döntései szerint és saját önkormányzati 
jogkörében irányítja. 
A polgármester - a jegyző javaslatainak figyelembevételével - meghatározza a Hivatal 
feladatait az önkormányzat munkájának szervezésében, a döntések előkészítésében és 
végrehajtásában. A polgármester gyakorolja a jegyző felett az egyéb munkáltatói 
jogokat. 

ll. A Hivatal vezetője: 

A Hivatalt a Képviselő-testület által határozatlan időre kinevezett- a jogszabályoknak 
megfelelő képesítéssel rendelkező -jegyző vezeti. 
A jegyző gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról. 
A Hivatal kezelésében levő ingatlanok tekintetében a rendelkezési jog gyakorlására- a 
mindenkor hatályos szabályok szerint- a jegyző jogosult. 
A jegyző a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályazza a kiadmányozás rendjét, 
gyakorolja a munkáltatói jogokat a képviselő-testület hivatalának köztisztviselői 

tekintetében. 
A köztisztviselők tekintetében a kinevezéshez, a vezetői megbízáshoz, a vezetői 

megbízás visszavonásához, felmentéshez, és a jutalmazáshoz egyetértési jogot gyakorol 
a polgármester. 
A jegyző kinevezése határozatlan időre szól. 



7 

A Hivatal képviseletére a jegyző jogosult, valamint az általa megbízott köztisztviselö és 
más meghatalmazott. 

12. A Hivatalban foglalkoztatottak alkalmazása: 

- az ügyintéző, ügykezelő köztisztviselö tekintetében a köztisztviselők jogállásáról 
szóló 1992. évi XXIII. törvény alapján, 
- a fizikai munkakörben dolgozók tekintetében a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. 

évi XXII. törvény alapján. 

13. A Hivatal tulajdonában, kezelésében, valamint használatában lévő vagyon és a felette 
való rendelkezési jog a mindenkor hatályos - az önkormányzat vagyonáról, a 
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló - önkormányzati rendelet 
alapján történik. 

A Hivatal használatában lévő korlátozottan forgalomképes felépítményes ingatlanok: 

Budapest X., Szent László tér 29. 
Budapest X., Állomás u. 2. társasház 

Budapest X., Bánya u. 35. 
Budapest X., Szent László tér 2-4. 
Budapest X., Állomás u. 5. földszint 
Budapest X., Állomás u. 13. földszint 
Budapest X., Halom u. 3 7 lb 
Budapest X., Havas Ignác u. l. 
Budapest X., Újhegyi stny. 12. 

39122, 39123 hrsz. 
38942 hrsz.-ú ingatlanból a 
38942/N2 és a 38942/A 16 hrsz.-ú ingatlan 
41446 hrsz. 
39049/l hrsz. 
39016/9/Nlll hrsz. 
39016/9/N331 hrsz. 
41460/11 hrsz. 
41460/9 hrsz. 
42309/42/ Nl hrsz. 

A Hivatal használatában lévő vonatkozó pénzügyi jogszabályok szerint nyilvántartott 
ingó vagyon (tárgyi eszközök, berendezések). 

14. Ellátható vállalkozási tevékenység köre és mértéke: Nincs. 

15. A Hivatalnak nincs jogi személyiségű szervezeti egysége. 

Záradék: 

1. Jelen- módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt- alapító okiratot Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselö-testülete ... /2011. (VIII. 25.) 
határozatával adta ki 20 ll. szeptember l-jei hatállyal. 

2 Jelen alapító okirat nem seiejtezhető és a költségvetési szerv alapdokumentumát képezi. 

Bu iapest, 2011. augusztus 25. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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