
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

1f1. számú előterjesztés 

Előterjesztés a Képviselő-testület részére 
a kőbányai nevelési-oktatási és egyéb intézmények alapító okiratainak módosításáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a kőbányai 
nevelési-oktatási intézmények alapító okiratait a 245/2012. (V. 17.) KÖKT határozattal 
módosította többek között azért mert a szakágazati és szakfeladatrendi besorolás a 
szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NOM 
rendelet szerint az alapító okirat része kell hogy legyen. A Magyar Államkincstár 2012. június 
29-én kelt határozataival a benyújtott változás-bejelentési kérelmeket elfogadta, az 
intézmények törzskönyvi kivonatait megküldte. 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban Önkormányzat) 
által fenntartott nevelési-oktatási intézmények adataiban az alábbi változások történtek. 

l. l. Adószámok 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény lll. § (18) bekezdése az 
önkormányzatok és költségvetési szerveik részére 2012. július 31-éig meghosszabbította az 
Áfa-státuszuk módosítására nyitva álló határidőt. 
2012. március l-jén az idei költségvetésnek megfelelően (tervtárgyalásokon elfogadott 
jegyzőkönyvek alapján) a Polgármesteri Hivatal megigényelte az intézmények adószámát 
Ennek során a X. kerületi óvodáknak, a Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, 
Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központnak, valamint a Kőbányai 
Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató Központnak adómentes adószámot kértünk. 

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: ÁFA törvény) 
85. § (l) bekezdés i) pontja szerint mentes az adó alól a szolgáltatásnyújtás és az ahhoz 
szorosan kapcsolódó óvodai ellátás (az étkeztetés kivételével, ha az ennek fejében járó 
ellenérték külön térítendő meg), a valamint az azokhoz szorosan kapcsolódó 
termékértékesítés, amelyet a közszolgáltató közoktatási intézmény teljesít. 

Az ÁFA törvény 188. § (l) bekezdés szerint alanyi adómentesség abban az esetben 
választható, ha az adóalany az ÁFA törvény 2. § a) pontja szerinti összes termékértékesítése, 
szolgáltatásnyújtása fejében megtérített vagy megtérítendő ellenértéknek összege sem a tárgy 
naptári évet megelőző naptári évben, sem a tárgy naptári évben várhatóan, illetőleg 

ténylegesen nem haladja meg a felső értékhatárt, az 5 OOO OOO forintot. 

Fentiekre tekintettel az alapító okiratokban eddig szereplő l-es adószám helyett az 
intézmények által használt 2-es adószámok kerülnek feltüntetésre. 



1.2. A Kroó György Zene- és Képzőművészeti Iskola Kőbányai Alapfokú Művészeti 
Intézmény nevének módosítása 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban R.) 123. §(4) bekezdésj) pontja 
alapján a köznevelési intézmény jogszabályszerinti megnevezése alapfokú művészeti iskola, 
a 124. § (2) bekezdése alapján az alapfokú művészetoktatási feladatot eHátó köznevelési 
intézmény hivatalos megnevezése lehet a 123. § (4) bekezdés j) pontjábaill meghatá!Fozott 
megnevezés és előtte a művészeti ágra, ágakra történő utalás is, valamint a 125. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján egyedi elnevezésként kiemelkedő tevékenysép alapján ismert 
személy neve adható. 

Széll Rita intézményvezető asszony javaslatára (a 2. melléklet az előterjesztéshez) a Kroó 
György Zene- és Képzőművészeti Iskola Kőbányai Alapfokú Művészetoktatási Intémtény 
(1102 Budapest, Szent László tér 34.) hivatalos neve a R. alapján Kroó György Zene- és 
Képzőművészeti Kőbányai Alapfokú Művészeti Iskolára módosulna. 

II. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületc meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2012. október "!i" 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

jegyző 
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J. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

... /2012. ( .•.... ) határozata 
a kőbányai nevelési-oktatási és egyéb intézmények alapító okiratainak módosításáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 
l. melléldetében foglalt tartalommal, 2012. november l-jei hatállyal módosítja a 
Kőbányai Bóbita Óvoda (1102 Budapest, Halom u. 7/b.) alapító okiratitt és a határozat 
2. melléklete szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 
3. mellékletében foglalt tartalommal, 2012. november l-jei hatállyal módosítja a 
Kőbányai Csodapók Óvoda (1104 Budapest, Mádi u. 127.) alapító okiratát és a 
határozat 4. melléklete szerint kiadja az egységes szcrkezetbe foglalt alapító okiratot. 

3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 
S. mellékletében foglalt tartalommal, 2012. november l-jei hatállyal módositja a 
Kőbányai Csupa Csoda Óvoda (1101 Budapest, Kőbányai út 38.) alapító okiratát és a 
határozat 6. melléklete szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 
7. mellékletében foglalt tartalommal, 2012. november l-jei hatállyal módosítja a 
Kőbányai Gesztenye Óvoda (1106 Budapest, MagJódi út 8.) alapító okiratát és a 
határozat 8. melléklete szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

5. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 
9. mellékletében foglalt tartalommal, 2012. november l-jei hatállyal módosítja a 
Kőbányai Gézengúz Óvoda (1107 Budapest, Zágrábi út 13/a.) alapító okiratát és a 
határozat 10. melléklete szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

6. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 
ll. mellékletében foglalt tartalommal, 2012. november l-jei hatállyal módosítja a 
Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda (1103 Budapest, Kada u 27-29.) alapító okiratát és 
a határozat 12. melléklete szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratot. 

7. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 
13. mellékletében foglalt tartalommal, 2012. november l-jei hatállyal módosítja a 
Kőbányai Gyöngyike Óvoda (ll O l Budapest, Salgótarj áni út 4 7.) alapító okiratát és a 
határozat 14. melléklete szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

8. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 
15. mellékletében foglalt tartalommal, 2012. november l-jei hatállyal módosítja a 
Kőbányai Hárslevelű Óvoda (1106 Budapest, Hárslevelű u. 5.) alapító okiratát és a 
határozat 16. melléklete szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

9. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 
17. mellékletében foglalt tartalommal, 2012. november l-jei hatállyal módosítja a 
Kőbányai Kékvirág Óvoda (ll 07 Budapest, Kékvirág u. 5.) alapító okiratát és a 
határozat 18. melléklete szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

l O. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 
19. mellékletében foglalt tartalommal, 2012. november l-jei hatállyal módosítja a 
Kőbányai Kincskeresők Óvoda (1105 Budapest, Mádi u. 4-6.) alapító okiratát és a 
határozat 20. melléklete szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 
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ll. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 
21. mellékletében foglalt tartalommal, 2012. november l-jei hatállyal módosítja a 
Kőbányai Mászóka Óvoda (1105 Budapest, Ászok u. 1-3.) alapító okiratát és a 
határozat 22. melléklete szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

12. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 
23. mellékletében foglalt tartalommal, 2012. november l-jei hatállyal módosítja a 
Kőbányai Mocorgó Óvoda (1101 Budapest, Kőbányai út 30.) alapító okiratát és a 
határozat 24. melléklete szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

13. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 
25. mellékletében foglalt tartalommal, 2012. november l-jei hatállyal módosítja a 
Kőbányai Rece Fice Óvoda (1105 Budapest, Vaspálya u. 8-10.) alapító okiratát és a 
határozat 26. melléklete szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

14. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 
27. mellékletében foglalt tartalommal, 2012. november l-jei hatállyal módosítja a 
Kőbányai Zsivaj Óvoda (1105 Budapest, Zsivaj u. 1-3.) alapító okiratát és a határozat 
28. melléklete szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

15. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 
29. mellékletében foglalt tartalommal, 2012. november l-jei hatállyal módosítja a 
Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és 
Szakszolgáltató Központ (1107 Budapest, Gém u. 5-7.) alapító okiratát és a határozat 
30. melléklete szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

16. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 
31. mellékletében foglalt tartalommal, 2012. november l-jei hatállyal módosítja a 
Kroó György Zene- és Képzőművészeti Kőbányai Alapfokú Művészeti Iskola (ll 02 
Budapest, Szent László tér 34.) alapító okiratát és a határozat 32. melléklete szerint 
kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

17. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 
33. mellékletében foglalt tartalommal, 2012. november l-jei hatállyal módosítja a 
Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató Központ (ll 08 Budapest, 
Sibrik Miklós út 76-78.) alapító okiratát és a határozat 34. melléklete szerint kiadja az 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
az Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
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Kőbányai Önkormányzat Oktatási Csoport 
Dr. Kántásné Dr. Szabó Ivett 

Tisztelt Csoportvezető Asszony! 

Javaslatunk az iskola hosszú nevére: 

Kroó György Zene- és Képzőművészeti Kőbányai Alapfokú Múvészeti Iskola 

Rövid név: 

Kroó György AMI 

Budapest, 2012. 09. 25. 

Z fl~'? OI<T "u 1 
G lL 1 l · 

lkt.sz.: K 340/2012 

Tisztelettel, 

rf:ll~'(~ 



l. melléklet a Képviselő-testület .. .12012 ( .. .) határozatához 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 245/2012. (V. 
17.). határozatával jóváhagyott, Kőbányai Bóbita Óvoda (ll 02 Budapest, Halom utca 7 lb) 
alapítóokiratátahelyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése 
és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (l) bekezdés b) pontja alapján az 
alábbiak szerint módosítja: 

J. Az alapító okirat J. pontja helyébe az alábbi n.öveg lép: 

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

Székhelye: 
Címe 
ll 02 Budapest, Halom utca 7 lb 

PIRszáma: 
679637 

Adószáma: 
16909520-2-42 

Bankszámlaszáma: 
11784009-16909520" 

Hrsz. 
39068/2 

2. Az alapító okirat Záradékának helyébe a következőszöveg lép: 

"Záradék: 

l. A Kőbányai Bóbita Óvoda (ll 02 Budapest, Halom u. 7 lb) módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a ... /2012. ( ....... ) határozatával201 2. november 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 (1102 Budapest, Halom u. 7/b) alapító okiratának módosító 
okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a .... /2012. 
( ......... ) határozatával2012. november 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, 2012. " ............ " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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2. melléklet a Képviselő-testület . ..12012 (. . .) határozatához 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Bóbita 
Óvoda (1102 Budapest, Halom utca 7/b) alapítóokiratátahelyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (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 

PIRszáma: 
679637 

Adószáma: 
16909520-2-42 

Bankszámlaszáma: 
11784009-16909520 

2. Az alapítás éve: 
1974 

3. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 

Hrsz. 
39068/2 

Napközi Otthonos Óvoda-ll 02 Budapest, Halom u. 7/b 

4. Létrehozásáról rendelkező határozat: 
X. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága létesítette 1974-ben, 
Budapest Kőbányai Önkormányzat 202/1993. (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 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 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 megnevezése és besorolása: 

Óvodai nevelés - 851020 

10. Alaptevékenységek szakfeladatrendi megnevezése és besorolása: 

Óvodai intézményi étkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 
Egyéb vendéglátás 

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

Építményüzemeltetés 
Takarítás 
Zöldterület-kezelés 

Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
Óvodai nevelés, ellátás 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

562912 
562917 
562920 

680002 

811000 
812000 
813000 

851000 
851011 
851012 

Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és 890111 
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 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 
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a) nevelési feladatok ellátása a gyermekek három 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 foglaJkg,zások 

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

d) a nevelési program végrehajtása során együttműködés más nevelé$l4tatási 
intézményekkel, 

e) speciális tehetséggondozó programokat szervezhet hátrányos helyzetű gyef'n'l:dtek r~. 
t) tehetségpontként működhet, 
g) a Tanulási Képességet Vizssáló Szakértői és 1\chabilitki-ós Bizottság, i~ az Olldgos 

Szakértói és RehabUitációs Bízottsás szakvél eméeye alapjran integáltan ~t~~ 
autista, integráltan nevelhető Down szindrómával élő, sajátos nevelési ip.yü !JIII•aekek 
ellátása [Kt. 121. §(l) bekezdés 29. pont a) alpontja], 

h) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendell~gével 1rilzd0 
ifttegráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása a szakértői tliaottsát 
véleménye alapján [Kt. 121. i (l) bekezdés 29. pont b) alpontja]. 

11. Az intézmény típusa: 
óvoda 

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

11.2. Tagintézménye: 
nincs 

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. 
39068/2 

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 nyilvántartett tárgyi 
eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek. Az ~a a 
rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatai ellátásához szabadon humálhMja. 
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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 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 2012. évi I. törvény szerint, 
c) megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény szerint. 

Záradék: 

l. A Kőbányai Bóbita Óvoda (1102 Budapest, Halom u. 7/b) módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
... /2012. ( ....... ) határozatával201 2. november 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, 2012. " ............ " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 

4 



3. melléklet a Képviselő-testület . ..12012 (. . .) határozatához 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 245/2012. (V. 17.) 
határozatával jóváhagyott, Kőbányai Csodapók Óvoda (1104 Budapest, Mádi utca 127.) alapító 
okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése és az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (l) bekezdés b) pontja alapján az alábbiak 
szerint módosítja: 

l. Az alapító okirat J. pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

"1. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Csodapók Óvoda 
OM azonosítója: 034423 

Székhelye: 
Címe 
1104 Budapest, Mádi u. 127. 

PIRszáma: 
679671 

Adószáma: 
16909599-2-42 

Bankszámlaszáma: 
11784009-16909599" 

Hrsz. 
41160/6 

2. Az alapító okirat Záradékának helyébe a következőszöveg lép: 

"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 ....... /2012. ( ........ ) határozatával 2012. november 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 Csodapók Óvoda (1104 Budapest, Mádi utca 127.) alapító okiratának módosító 
okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a .... /2012. 
( ........ ) határozatával201 2. november 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, 2012. " .............. " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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4. melléklet a Képviselő-testület . ..120 12 (. . .) határozatához 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Csodapók 
Óvoda (1104 Budapest, Mádi u. 127.) alapítóokiratátahelyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (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 Csodapók Óvoda 
OM azonosítója: 034423 

Székhelye: 
Címe 
1104 Budapest, Mádi u. 127. 

PIRszáma: 
679671 

Adószáma: 
16909599-2-42 

Bankszámlaszám a: 
11784009-16909599 

2. Az alapítás éve: 
1974 

3. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 

Hrsz. 
41160/6 

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 21111993. (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 
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 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 megnevezése és besorolása: 

Óvodai nevelés - 851020 

10. Alaptevékenységek szakfeladatrendi megnevezése és besorolása: 

Óvodai intézményi étkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 
Egyéb vendéglátás 

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

Építményüzemeltetés 
Takarítás 
Zöldterület-kezelés 

Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
Óvodai nevelés, ellátás 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

562912 
562917 
562920 

680002 

811000 
812000 
813000 

851000 
851011 
851012 

Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és 890111 
program ok 
Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenység és 890112 
program ok 
A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét 890114 
javító prograrnek 
Speciális tehetséggondozó prograrnek hátrányos helyzetű gyermekek, 890115 
fiatalok részére 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 
a) nevelési feladatok ellátása a gyermekek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig, 
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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) speciális tehetséggondozó programokat szervezhet hátrányos helyzetű gyermekek részére, 
f) tehetségpontként működhet, 
g) 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], 

h) 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: 
nincs 

11.2. Tagintézménye: 
mncs 

11.3. Maximális gyermek létszám: 
108 fő 

11.4. Tagozat: 
nm cs 

11.5. Csoportok száma: 
4 

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

Ingatlanok: 
Megnevezése 

Kőbányai Csodapók Óvoda 
Napsugár Bölcsődével 
közösen használt épület 

Címe Hrsz. 

ll 04 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. 
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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. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 

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

b) munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi l. törvény szerint, 
c) megbízásijogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény szerint. 

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 ....... /2012. ( ........ ) határozatával201 2. november 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, 2012. " .......... " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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5. melléklet a Képviselő-testület .. .12012 (. . .) határozatához 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 245/2012. (V. 
17.) határozatával jóváhagyott, Kőbányai Csupa Csoda Óvoda (1101 Budapest, Kőbányai út 
38.) alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) 
bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§ (l) bekezdés b) pontja 
alapján az alábbiak szerint módosítja: 

J. Az alapító okirat J. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

"1. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Csupa Csoda Óvoda 
OM azonosítója: 034419 

Székhelye: 
Címe 
1101 Budapest, Kőbányai út 38. 

PIRszáma: 
679923 

Adószáma: 
16926817-2-42 

Bankszámlaszáma: 
11784009-16926817" 

Hrsz. 
38924/9 

2. Az alapító okirat Záradékának helyébe a következőszöveg lép: 

"Záradék 

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 ...... /2012. ( ........... )határozatával 2012. november 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 Csupa Csoda Óvoda (1101 Budapest, Kőbányai út 38.) alapító okiratának 
módosító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
....... /2012. ( ...... ) határozatával201 2. november 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, 2012. " .................... " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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6. melléklet a Képviselő-testület . ..12012 (. . .) határozatához 

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 2011. évi CXCV. 8. § (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. 

PIRszáma: 
679923 

Adószáma: 
16926817-2-42 

Bankszámlaszáma: 
11784009-16926817 

2. Az alapítás éve: 
1953 

3. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 
nincs. 

4. Létrehozásáról rendelkező határozat: 

Hrsz. 
38924/9 

X. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága létesítette 1972-ben, 
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 207/1993. (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 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 melléklete tartalmaz. 

8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
a) önálló jogi személy, 
b) önállóan működő köhségvetési 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 megnevezése és besorolása: 
Óvodai nevelés - 851020 

10. Alaptevékenységek szakfeladatrendi megnevezése és besorolása: 

Óvodai intézményi étkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 
Egyéb vendéglátás 

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

Építményüzemeltetés 
Takaritás 
Zöldterület-kezelés 

Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
Óvodai nevelés, ellátás 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

562912 
562917 
562920 

680002 

811000 
812000 
813000 

851000 
851011 
851012 

Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és 890111 
program ok 
Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenység és 890112 
program ok 
A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét 890114 
javító prograrnek 
Speciális tehetséggondozó prograrnek hátrányos helyzetű gyermekek, 890115 
fiatalok részére 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 

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

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

d) speciális tehetséggondozó programokat szervezhet hátrányos helyzetű gyermekek részére, 
e) tehetségpontként működhet, 
f) 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], 

g) 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: 
nincs 

11.2. Tagintézménye: 
nm cs 

11.3. Maximális gyermek létszám: 
100 fő 

11.4. Tagozat: 
nincs 

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. 
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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 2012. évi I. törvény szerint, 
c) megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény szerint. 

Záradék 

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 ...... /2012. ( ........... ) határozatával201 2. november 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, 2012. " ........... " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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7. melléklet a Képviselő-testület . ..12012 (. . .) határozatához 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 245/2012. (V. 
17.) határozatával jóváhagyott, Kőbányai Gesztenye Óvoda (ll 06 Budapest, Ma glódi út 8.) 
alapítóokiratátahelyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése 
és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (l) bekezdés b) pontja alapján az 
alábbiak szerint módosítja: 

l. Az alapító okirat J. pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

"1. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Gesztenye Óvoda 
OM azonosítója: 034420 

Székhelye: 
Címe Hrsz. 

ll 06 Budapest, Ma glódi út 8. 

PIRszáma: 
679659 

Adószáma: 
16909568-2-42 

Bankszámlaszám a: 
11784009-16909568" 

409 97 

6. Az alapító okirat Záradékának helyébe a következőszöveg lép: 

"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 .... /2012. ( ......... ) határozatával201 2. november 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." 

l 



Záradék 

l. A Kőbányai Gesztenye Óvoda (ll 06 Budapest, Maglódi út 8.) alapító okiratának módosító 
okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a ... ./2012. 
( ...... ) határozatával201 2. novernber 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, 2012. " .............. " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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8. melléklet a Képviselő-testület . ..1201 2 (. . .) határozatához 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Gesztenye 
Óvoda (1106 Budapest, Maglódi út 8.) alapítóokiratátahelyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 9. §(4) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 8. §(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, Ma glódi út 8. 

PIRszáma: 
679659 

Adószáma: 
16909568-2-42 

Bankszámlaszám a: 
11784009-16909568 

2. Az alapítás éve: 
1896 

3. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 
nm cs 

4. Létrehozásáról rendelkező határozat: 

Hrsz. 
40997 

Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 208/1993. (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 
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 megnevezése és besorolása: 
Óvodai nevelés - 851 020 

10. Alaptevékenységek szakfeladatrendi megnevezése és besorolása: 

Óvodai intézményi étkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 
Egyéb vendéglátás 

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

Építményüzemeltetés 
Takarítás 
Zöldterület-kezelés 

Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
Óvodai nevelés, ellátás 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

562912 
562917 
562920 

680002 

811000 
812000 
813000 

851000 
851011 
851012 

Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és 890111 
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 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 

a) nevelési feladatok ellátása a gyermekek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig, 
legalább napi 4 óra biztosítása az ötödik életévét betöltött gyermekek számára a nevelési év 
kezdő napjától, 

b) 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, 

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

d) speciális tehetséggondozó programokat szervezhet hátrányos helyzetű gyermekek részére, 
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e) tehetségpontként működhet, 
f) a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértöi 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], 

g) 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: 
nincs 

11.3. Maximális gyermek létszám: 
112 fő 

11.4. Tagozat: 
nincs 

11.5. Csoportok száma: 
4 

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

Ingatlanok: 
Megnevezése 
Kőbányai Gesztenye Óvoda 

Címe 
ll 06 Budapest, Ma glódi út 8. 

Hrsz. 
40997 

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 2012. évi I. törvény szerint, 
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c) megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény szerint. 

Záradék: 

l. A Kőbányai Gesztenye Óvoda (1106 Budapest, MagJódi út 8.) módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a .... /2012. ( ......... ) határozatával2012. november 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, 2012. " ................... " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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9. rnelléklet a Képviselő-testület .. .12012 (. . .) határozatához 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 245/2012. (V. 
17.) határozatával jóváhagyott, Kőbányai Gézengúz Óvoda (1107 Budapest, Zágrábi út 13/a) 
alapító okiratátahelyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése 
és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (l) bekezdés b) pontja alapján az 
alábbiak szerint módosítja: 

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

"1. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Gézengúz Óvoda 
OM azonosítója: 034431 

Székhelye: 
Címe 
ll 07 Budapest, Zágrábi út 13/a 

PIRszáma: 
679725 

Adószáma: 
16909661-2-42 

Bankszámlaszáma: 
11784009-16909661" 

Hrsz. 
387315/50 

7. Az alapító okirat Záradékának helyébe a következőszöveg lép: 

"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 ...... /2012. ( ........ ) határozatával 2012. november 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 Kőbányai Gézengúz Óvoda (ll 07 Budapest, Zágrábi út 13/a) alapító 
okiratának módosító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a ..... /2012. ( ..... ) határozatával201 2. november 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, 2012. " ............ " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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J O. me/lék/et a Képviselő-testület . ..12012 (. . .) határozatához 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Gézengúz 
Óvoda (1107 Budapest, Zágrábi út 13/a) alapítóokiratátahelyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 9. §(4) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 8. §(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 Gézengúz Óvoda 
OM azonosítója: 034431 

Székhelye: 
Címe 
ll 07 Budapest, Zágrábi út 13/a 

PIRszáma: 
679725 

Adószáma: 
16909661-2-42 

Bankszámlaszáma: 
11784009-16909661 

2. Az alapítás éve: 
1951 

3. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 

Hrsz. 
38315/50 

Napközi Otthonos Óvoda- 1107 Budapest, Zágrábi út 13/a 

4. Létrehozásáról rendelkező határozat: 
X. kerületi Tanács V égrehajtó Bizottsága létesítette 1951-ben, 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 217/1993. (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 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, 
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 megnevezése és besorolása: 
Óvodai nevelés - 851020 

10. Alaptevékenységek szakfeladatrendi megnevezése és besorolása: 

Óvodai intézményi étkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 
Egyéb vendéglátás 

N em lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

Építményüzemeltetés 
Takarítás 
Zöldterület-kezelés 

Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
Óvodai nevelés, ellátás 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

562912 
562917 
562920 

680002 

811000 
812000 
813000 

851000 
851011 
851012 

Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és 890111 
program ok 
Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenység és 890112 
program ok 
A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét 890114 
javító prograrnak 
Speciális tehetséggondozó prograrnak hátrányos helyzetű gyermekek, 890115 
fiatalok részére 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 

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

b) 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, 
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c) a nevelési program végrehajtása során együttműködés más nevelési-oktatási 
;ntézményekkel, 

c;ciális tehetséggondozó programokat szervezhet hátrányos helyzetű gyermekek részére, 
.:.1etségpontként működhet, 
Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, illetve az Országos 
·zakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján integráltan nevelhető-oktatható 

iiutista, integráltan nevelhető Down szindrómával élő, sajátos nevelési igényű gyermekek 
liátása [Kt. 121. §(l) bekezdés 29. pont a) alpontja], 

1 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 ]. 

J., . Az intézmény típusa: 
óvoda 

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

11.2. Tagintézménye: 
mncs 

11.3. Maximális gyermek létszám: 
100 fő 

11.4. Tagozat: 
nincs 

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. 
38315/50 

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. 

3 



14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 

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

b) munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerint, 
megbízásijogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény szerint. 

'!Arad ék: 

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 ...... /2012. ( ........ ) határozatával2012. november 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, 2012. " .............. " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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ll. melléklet a Képviselő-testület . ..12012 ( .. .) határozatához 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 241/2012. (V. 
17.) határozatával jóváhagyott, Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda (1103 Budapest, Kada 
utca 27-29.) alapítóokiratátahelyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. §(4) 
bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§ (l) bekezdés b) pontja 
alapján az alábbiak szerint módosítja: 

l. Az alapító okirat J. pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

l. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda 

Székhelye: 
Címe 
1103 Budapest, Kada u. 27-29. 

PIRszáma: 
798912 

Adószáma: 
15798918-2-42 

Bankszámlaszáma: 
11784009-15798918 

Hrsz. 
41671/l 

2. Az alapító okirat Záradékának helyébe a következőszöveg lép: 

"Záradék: 

l. A Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda (1103 Budapest, Kada utca 27-29.) módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete a ... /2012. ( ....... ) határozatával 2012. november 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 Gyermekek Háza Óvoda (1103 Budapest, Kada utca 27-29.) alapító okiratának 
módosító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
.... /2012. ( ......... ) határozatával201 2. november 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, 2012. október " ,, ..... . 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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12. melléklet a Képviselő-testület . ..12012. (. . .) határozatához 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Gyermekek Háza Óvoda (ll 03 Budapest, Kada u. 27-29.) alapító okiratát a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9-. § (4) bekezdése, az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §(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 Gyermekek Háza Óvoda 

Székhelye: 
Címe 
ll 03 Budapest, Kada u. 27-29. 

PIRszáma: 
798912 

Adószáma: 
15798918-2-42 

Bankszámlaszáma: 
11784009-15798918 

2. Az alapítás éve: 
2012 

Hrsz. 
41671/l 

3. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 
Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola és Gyermekek Háza Óvoda (ll 03 Budapest, Kada u. 
27-29.) 

4. Létrehozásáról rendelkező határozat: 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 241/2012. (V. 17.) 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 
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. 



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: 
l• közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) alapján óvodai 
nevelés, ellátás. 

Az intézmény szakágazati megnevezése és besorolása: 
Ovodai nevelés- 851020 

10. Alaptevékenységek szakfeladatrendi megnevezése és besorolása: 

Óvodai intézményi étkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 
Egyéb vendéglátás 

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

Építményüzemeltetés 
Takarítás 
Zöldterület-kezelés 

Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
Óvodai nevelés, ellátás 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és 
program ok 
Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenység és 
program ok 
A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét 

javító prograrnak 
Speciális tehetséggondozó prograrnak hátrányos helyzetű gyermekek, 
fiatalok részére 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 

562912 
562917 
562920 

680002 

811000 
812000 
813000 

851000 
851011 
851012 

890111 

890112 

890114 

890115 

a) nevelési feladatok ellátása a gyermekek hároméves korától a tankötelezettség 
kezdetéig, legalább napi 4 óra biztosítása az ötödik életévét betöltött gyermekek 
számára a nevelési év kezdő napjától, 

b) 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, 

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

d) az intézményben dolgozók részére étkeztetés biztosítása, 
e) körzetéből azoknak a tanulóknak a fogadása, akik a Nevelési Tanácsadó véleménye 

alapján beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdenek, 



f) speciális tehetséggondozó programokat szervezhet hátrányos helyzetű gyermekek 
részére, 

g) tehetségpontként rnűködhet, 
h) 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], 

i) 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}. 

ll. Az intézmény típusa: 
óvoda 

ll. l. Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
nincs 

ll. 3. Maximális gyermek létszám: 
94 fő 

ll. 4. Tagozat: 
nincs 

ll. 5. Évfolyamok száma: 
4 csoport 

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

Ingatlanok: 
Megnevezése 
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 rnegfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 

A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az intézmény éves leltár szerint nyilvántartott 
tárgyi eszközök, valarnint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek Az 
intézmény 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 rnunka törvénykönyvéről szóló 2012. évi l. törvény szerint, 
c) rnegbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 

szerint. 



Záradék 

l. A Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda (1103 Budapest, Kada u. 27-29.) alapító okiratát 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a /2012. ( ... ) 
határozatával2012. november l-jei hatállyal adja 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, 2012. október " .... ". 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 



13. melléklet a Képviselő-testület . ..12012 (. . .) határozatához 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 245/2012. (V. 
17.) határozatával jóváhagyott, Kőbányai Gyöngyike Óvoda (1101 Budapest, SaJgótarjáni út 
47.) alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) 
bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (l) bekezdés b) pontja 
alapján az alábbiak szerint módosítja: 

J. Az alapító okirat J. pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

"1. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Gyöngyike Óvoda 
OM azonosítója: 034426 

Székhelye: 
Címe 
1101 Budapest, Salgótarjáni út 47. 

PIRszáma: 
679682 

Adószáma: 
16909616-2-42 

Bankszámlaszám a: 
11784009-16909616" 

Hrsz. 
38911/2 

6. Az alapító okirat Záradékának helyébe a következőszöveg lép: 

"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 .... /2012. ( ....... ) határozatával 2012. november 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 Gyöngyike Óvoda (1101 Budapest, SaJgótarjáni út 47.) alapító okiratának 
módosító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
.... /2012. ( ......... ) határozatával201 2. november 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, 2012. október" ... " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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14. melléklet a Képviselő-testület . ../2012 (. . .) határozatához 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselö-testülete a Kőbányai Gyöngyike 
Óvoda (1101 Budapest, SaJgótarjáni út 47.) alapítóokiratátahelyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 9. §(4) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 8. §(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 Gyöngyike Óvoda 
OM azonosítója: 034426 

Székhelye: 
Címe 
1101 Budapest, SaJgótarjáni út 47. 

PIRszáma: 
679682 

Adószáma: 
16909616-2-42 

Bankszámlaszáma: 
11784009-16909616 

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 V égrehajtó Bizottsága létesített e, 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselö-testülete 212/1993. (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 Képviselö-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 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 megnevezése és besorolása: 
Óvodai nevelés - 851020 

1 O. Alaptevékenységek szakfeladatrendi megnevezése és besorolása: 

Óvodai intézményi étkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 
Egyéb vendéglátás 

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

Építményüzemeltetés 
Takarítás 
Zöldterület-kezelés 

Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
Óvodai nevelés, ellátás 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

562912 
562917 
562920 

680002 

811000 
812000 
813000 

851000 
851011 
851012 

Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és 890111 
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 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 
a) nevelési feladatok ellátása a gyermekek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig, 

legalább napi 4 óra biztosítása az ötödik életévét betöltött gyermekek számára a nevelési év 
kezdő napjától, 
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b) 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, 

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

d) speciális tehetséggondozó programokat szervezhet hátrányos helyzetű gyermekek részére, 
e) tehetségpontként működhet, 
f) 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], 

g) 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: 
nm cs 

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 Címe 
Kőbányai Gyöngyike Óvoda 1101 Budapest, SaJgótarjáni út 47. 
2. sz. Gondozási Központtal, 
az Orvosi Rendelővel, a 
Gyermekorvosi Rendelővel 
és a Gyöngyike Bölcsődével 
közösen használt osztatlan 
ingatlan 

Hrsz. 
38911/2 

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 fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek Az óvoda a 
rendelkezéséreálló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatai ellátásához szabadon használhatja. 
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13. Vezetőjének megbízási rendje: 
t · 6ny vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

9ztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 

zalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII . 
. , ~ay szerint, 

ikaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerint, 
'c;:::bízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény szerint. 

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 .... /2012. ( ....... ) határozatával201 2. november 1-jeihatállyal 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, 2012. október" ... " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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15. melléklet a Képviselő-testület . ..12012 (. . .) határozatához 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 245/2012. (V. 
17.) határozatával jóváhagyott, Kőbányai Hárslevelű Óvoda (ll 06 Budapest, Hárslevelű u. 
5.) alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) 
bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §(l) bekezdés b) pontja 
alapján az alábbiak szerint módosítja: 

J. Az alapító okirat J. pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

"1. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Hárslevelű Óvoda 
OM azonosítója: 034427 

Székhelye: 
Címe 
1106 Budapest, Hárslevelű u. 5. 

PIRszáma: 
679693 

Adószáma: 
16909623-2-42 

Bankszámlaszáma: 
11784009-16909623" 

Hrsz. 
42526/371 

7. Az alapító okirat Záradékának helyébe a következőszöveg lép: 

"Záradék: 

l. A Kőbányai Hárslevelű Óvoda (ll 06 Budapest, Hárslevelű u. 5.) módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a ..... /2012. ( ...... ) határozatával201 2. november 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 Hárslevelű Óvoda (ll 06 Budapest, Hárslevelű u. 5.) alapító okiratának 
módosító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
........ /2012. ( ....... )határozatával 2012. november 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, 2012. október" ... " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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16. melléklet a Képviselő-testület . ..1201 2 (. . .) határozatához 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

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 2011. évi CXCV. 8. §(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 Hárslevelű Óvoda 
OM azonosítója: 034427 

Székhelye: 
Címe 
1106 Budapest, Hárslevelű u. 5. 

PIRszáma: 
679693 

Adószáma: 
16909623-2-42 

Bankszámlaszám a: 
11784009-16909623 

2. Az alapítás éve: 
1933 

3. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 

Hrsz. 
42526/371 

Napközi Otthonos Óvoda - ll 06 Budapest, Szellőrózsa u. 9-11. 

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 
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 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 közfelada ta: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) alapján óvodai nevelés, 
ellátás. 

Az intézmény szakágazati megnevezése és besorolása: 

Óvodai nevelés - 851020 

10. Alaptevékenységek szakfeladatrendi megnevezése és besorolása: 

Óvodai intézményi étkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 
Egyéb vendéglátás 

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

Építményüzemeltetés 
Takarítás 
Zöldterület-kezelés 

Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
Óvodai nevelés, ellátás 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

562912 
562917 
562920 

680002 

811000 
812000 
813000 

851000 
851011 
851012 

Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és 890111 
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 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 

a) nevelési feladatok ellátása a gyermekek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig, 
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leg2Jább napi 4 óra biztosítása az ötödik életévét betöltött gyermekek számára a nevelési év kezdő 

:yermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások 
tosítása, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben 
eghatározottak szerint a gyermekek napközbeni ellátása, 

nevelési program végrehajtása során együttműködés más nevelési-oktatási 
rézményekkel, 
;~ciális tehetséggondozó programokat szervezhet hátrányos helyzetű gyermekek részére, 

. cnetségpontként működhet, 
· 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], 

g) 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]. 

n. Az intézmény típusa: 
óvoda 

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

11.2. Tagintézménye: 
mncs 

11.3. Maximális gyermek létszám: 
100 fó 

11.4. Tagozat: 
mncs 

11.5. Csoportok száma: 
4 

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

Ingatlanok: 
Megnevezése Címe 
Kőbányai Hárslevelű Óvoda 1106 Budapest, Hárslevelű u. 5. 

Hrsz. 
42526/371 

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. 
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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 2012. évi I. törvény szerint, 
c) megbízásijogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. 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 
Képviselő-testülete a ..... /2012. ( ...... ) határozatával2012. november 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, 2012. október" .... " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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17. melléklet a Képviselő-testület . ../2012 (. . .) határozatához 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 245/2012. (V. 
17.) határozatával jóváhagyott, Kőbányai Kékvirág Óvoda (1107 Budapest, Kékvirág u. 5.) 
alapító okiratátahelyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése 
és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontja alapján az 
alábbiak szerint módosítja: 

J. Az alapító okirat J. pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

"1. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Kékvirág Óvoda 
OM azonosítója: 034425 

Székhelye: 
Címe 
ll 07 Budapest, Kékvirág u. 5. 

PIRszáma: 
679615 

Adószáma: 
16909506-2-42 

Bankszámlaszáma: 
11784009-16909506" 

Hrsz. 
38315/88 

2. Az alapító okirat Záradékának helyébe a következőszöveg lép: 

"Záradék: 

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 .... /2012. ( .... ) határozatával201 2. november 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.) módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a .... /2012. ( .... ) határozatával201 2. november 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, 2012. október" ... " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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18. melléklet a Képviselő-testület . ..12012 (. . .) határozatához 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Kékvirág 
Óvoda (1107 Budapest, Kékvirág u. 5.) alapítóokiratátahelyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 9. §(4) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 8. §(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 Kékvirág Óvoda 
OM azonosítója: 034425 

Székhelye: 
Címe 
ll 07 Budapest, Kékvirág u. 5. 

PIRszáma: 
679615 

Adószáma: 
16909506-2-42 

Bankszámlaszáma: 
11784009-16909506 

2. Az alapítás éve: 
1959 

3. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 

Hrsz. 
38315/88 

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. (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 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 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 megnevezése és besorolása: 

Óvodai nevelés - 851020 

10. Alaptevékenységek szakfeladatrendi megnevezése és besorolása: 

Óvodai intézményi étkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 
Egyéb vendéglátás 

N em lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

Építményüzemeltetés 
Takarítás 
Zöldterület-kezelés 

Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
Óvodai nevelés, ellátás 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

562912 
562917 
562920 

680002 

811000 
812000 
813000 

851000 
851011 
851012 

Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és 890111 
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 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 
a) nevelési feladatok ellátása a gyermekek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig, 

legalább napi 4 óra biztosítása az ötödik életévét betöltött gyermekek számára a nevelési év 
kezdő napjától, 

b) 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, 

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

d) speciális tehetséggondozó programokat szervezhet hátrányos helyzetű gyermekek részére, 
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e) tehetségpontként működhet, 
f) 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) bekezdés 29. pont a) al pontja], 

g) 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: 
nincs 

11.2. Tagintézménye: 
nincs 

11.3. Maximális gyermek létszám: 
172 fő 

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. 
38315/88 

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 2012. évi I. törvény szerint, 
c) megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény szerint. 
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Záradék 

l. A Kőbányai Kékvirág Óvoda (1107 Budapest, Kékvirág u. 5.) alapító okiratának módosító 
okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Ölikormányzat Képviselő-testülete a .... /2012. 
( .......... ) határozatával2012. november 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, 2012. október" ... " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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19. melléklet a Képviselő-testület . ..12012 (. . .) határozatához 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 245/2012. (V. 
17.) határozatával jóváhagyott, Kőbányai Kincskeresők Óvoda (1105 Budapest, Mádi u. 4-
6.) alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) 
bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (l) bekezdés b) pontja 
alapján az alábbiak szerint módosítja: 

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

"1. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Kincskeresők Óvoda 
OM azonosítója: 034421 

Székhelye: 
Címe 
ll 05 Budapest, Mádi u. 4-6. 

PIRszáma: 
679660 

Adószáma: 
16909582-2-42 

Bankszámlaszáma: 
11784009-16909582" 

Hrsz. 
41369/2 

7. Az alapító okirat Záradékának helyébe a következőszöveg lép: 

"Záradék: 

l. A Kőbányai Kincskeresők Óvoda (ll 05 Budapest, Mádi u. 4-6.) módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a ..... ./2012. ( ....... ) határozatával201 2. november 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 Kincskeresők Óvoda (ll 05 Budapest, Mádi u. 4-6.) alapító okiratának 
módosító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
.... ./2012. ( ....... ) határozatával201 2. november 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, 2012. október" ... " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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20. me/lék/et a Képviselő-testület . ..12012 (. . .) határozatához 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

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 2011. évi CXCV. 8. § 
(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 Kincskeresők Óvoda 
OM azonosítója: 034421 

Székhelye: 
Címe 
ll 05 Budapest, Mádi u. 4-6. 

PIRszáma: 
679660 

Adószáma: 
16909582-2-42 

Bankszámlaszáma: 
11784009-16909582 

2. Az alapítás éve: 
1972 

3. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 
nincs 

4. Létrehozásáról rendelkező határozat: 

Hrsz. 
41369/2 

X. kerületi Tanács V égrehajtó Bizottsága létesítette 1972-ben, 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 20911993. (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 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, 
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 megnevezése és besorolása: 
Óvodai nevelés- 851020 

10. Alaptevékenységek szakfeladatrendi megnevezése és besorolása: 

Óvodai intézményi étkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 
Egyéb vendéglátás 

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

Építményüzemeltetés 
Takarítás 
Zöldterület -kezelés 

Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
Óvodai nevelés, ellátás 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, 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 
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 

562912 
562917 
562920 

680002 

811000 
812000 
813000 

851000 
851011 
851012 

890111 

890112 

890114 

890115 

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

b) 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, 
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c) a nevelési program végrehajtása során együttműködés más nevelési-oktatási 
intézményekkel, 
:>peciális tehetséggondozó programokat szervezhet hátrányos helyzetű gyermekek részére, 
:ehetségpontként működhet, 
a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizoülág, ill•ve az ~~itgos 
Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján integ:nűtlílll nc;v-d:hető-ok•atható 
autista, integráltan nevelhető enyhe értelmi fogyatékos, sajátos nevelés1i ÍJ.~yű g)l~ekek 
ellátása [Kt. 121. §(l) bekezdés 29. pont a) alpontja], 
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos Ftlldell~gév$1 nzdő 
integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek elhíúq a _.emöi ••tság 
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: 
nm cs 

11.3. Maximális gyermek létszám: 
131 fő 

11.4. Tagozat: 
nm cs 

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. 
41369/2 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. K~riilet 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 szaint nyi.}vimtartott tárgyi 
eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek. Az évoda a 
rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatai ellátásához szabadon használhatja. 

13. Vezetőjének megbízási rendje: 

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

3 



aztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 

· : · 11<.almazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII . 
. :;ny szerint, 
ill<aviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerint, 

oc.Azásijogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény szerint. 

Záradék: 

1. 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 ..... ./2012. ( ....... ) határozatával201 2. november 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, 2012. október" ... " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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21. melléklet a Képviselő-testület . ../2012 (. . .) határozatához 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 245/2012. (V. 
17.) határozatával jóváhagyott, Kőbányai Mászóka Óvoda (1105 Budapest, Ászok u. 1-3.) 
alapítóokiratátahelyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése 
és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (l) bekezdés b) pontja alapján az 
alábbiak szerint módosítja: 

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

"1. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Mászóka Óvoda 
OM azonosítója: 034415 

Székhelye: 
Címe 
1105 Budapest, Ászok u. 1-3. 

PIRszáma: 
679604 

Adószáma: 
16909496-2-42 

Bankszámlaszáma: 
11784009-16909496 

Bankszámlaszáma: 
11784009-16909496" 

Hrsz. 
41446 

6. Az alapító okirat Záradékának helyébe a következőszöveg lép: 

"Záradék: 

l. 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 ..... /2012. ( ....... ) határozatával201 2. november 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. 1-3.) alapító okiratának módosító 
okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
.... ./2012. ( ....... ) határozatával201 2. november 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, 2012. október" ... " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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22. melléklet a Képviselő-testület . ..12012 (. . .) határozatához 

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 2011. évi CXCV. 8. §(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 Mászóka Óvoda 
OM azonosítója: 034415 

Székhelye: 
Címe 
ll 05 Budapest, Ászok u. 1-3. 

PIRszáma: 
679604 

Adószáma: 
16909496-2-42 

Bankszámlaszáma: 
11784009-16909496 

2. Az alapítás éve: 
1974 

3. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 

Hrsz. 
41446 

Napközi Otthonos Óvoda- 1105 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 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: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
müködési körzet, amit az alapító okirat melléklete tartalmaz. 

R, 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 megnevezése és besorolása: 

Óvodai nevelés - 851020 

10. Alaptevékenységek szakfeladatrendi megnevezése és besorolása: 

Óvodai intézményi étkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 
Egyéb vendéglátás 

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

Építményüzemeltetés 
Takarítás 
Zöldterület-kezelés 

ÓVodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
Óvodai nevelés, ellátás 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, 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 prograrnak hátrányos helyzetű gyermekek, 
fiatalok részére 
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 

562912 
562917 
562920 

680002 

811000 
812000 
813000 

851000 
851011 
851012 
890111 

890112 

890114 

890115 

a) nevelési feladatok ellátása a gyermekek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig 
legalább napi 4 óra biztosítása az ötödik életévét betöltött gyermekek számára a nevelési év 
kezdő napjától, 

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

d) speciális tehetséggondozó programokat szervezhet hátrányos helyzetű gyermekek részére, 
e) tehetségpontként működhet, 
f) 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], 

g) 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: 
160 fő 

11.4. Tagozat: 
mncs 

11.5. Csoportok száma: 
6 

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

b) munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerint, 
c) megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény szerint. 

Záradék: 

l. 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 .... ./2012. ( ....... ) határozatával201 2. novernber 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, 2012. október" ... " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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23. melléklet a Képviselő-testület .. .12012 (. . .) határozatához 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 245/2012. (V. 
17.) határozatával jóváhagyott, Kőbányai Mocorgó Óvoda (ll O l Budapest, Kőbányai út 30.) 
alapítóokiratátahelyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. §(4) bekezdése 
és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §(l) bekezdés b) pontja alapján az 
alábbiak szerint módosítja: 

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

"1. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Mocorgó Óvoda 
OM azonosítója: 034436 

Székhelye: 
Címe 
1101 Budapest, Kőbányai út 30. 

PIRszáma: 
679648 

Adószáma: 
16909551-2-42 

Bankszámlaszáma: 
11784009-16909551" 

Hrsz. 
38 920 

2. Az alapító okirat Záradékának helyébe a következőszöveg lép: 

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 ... ./2012. ( ...... ) határozatával201 2. november 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 Mocorgó Óvoda (1101 Budapest, Kőbányai út 30.) alapító okiratának 
módosító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
.... ./2012. ( ........ ) határozatával2012. november 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, 2012. október" ... " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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24. mel/éklet a Képviselő-testület . ..12012 (. . .) határozatához 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

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 2011. évi CXCV. 8. §(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 Mocorgó Óvoda 
OM azonosítója: 034436 

Székhelye: 
Címe 
ll Ol Budapest, Kőbányai út 30. 

PIRszáma: 
679648 

Adószám a: 
16909551-2-42 

Bankszámlaszám a: 
11784009-16909551 

2. Az alapítás éve: 
1980 

3. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 

Hrsz. 
38 920 

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 
ll 02 Budapest, Sz en t 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 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 megnevezése és besorolása: 
Óvodai nevelés - 851020 

10. Alaptevékenységek szakfeladatrendi megnevezése és besorolása: 

Óvodai intézményi étkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 
Egyéb vendéglátás 

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

Építményüzemeltetés 
Takaritás 
Zöldterület-kezelés 

Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
Óvodai nevelés, ellátás 
Sajátos nevelési igényü gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

562912 
562917 
562920 

680002 

811000 
812000 
813000 

851000 
851011 
851012 

Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és 890111 
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 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 

a) nevelési feladatok ellátása a gyermekek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig, 
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legalább napi 4 óra biztosítása az ötödik életévét betöltött gyermekek szám,ára a nevelési év 
kezdő napjától, 

b) 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, 

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

d) speciális tehetséggondozó programokat szervezhet hátrányos helyzetű gyermekek részére, 
e) tehetségpontként működhet, 
f) 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], 

g) 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 intézmény típusa: 
óvoda 

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

11.2. Tagintézménye: 
mncs 

11.3. Maximális gyermek létszám: 
150 f'ó 

11.4. Tagozat: 
n mcs 

11.5. Csoportok száma: 
5 

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

Ingatlanok: 
Megnevezése 
Kőbányai Mocorgó Óvoda 

Címe 
1101 Budapest, Kőbányai út 30. 

Hrsz. 
38 920 

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. 
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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. 

l t~. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 

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

b) munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi l. törvény szerint, 
c} megbízásijogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 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 .... /2012. ( ...... ) határozatával2012. november 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, 2012. október " ... " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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25. me/lék/et a Képviselő-testület . ..12012 (. . .) határozatához 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 245/2012. (V. 
17.) határozatával jóváhagyott, Kőbányai Rece-fice Óvoda (ll 05 Budapest, Vaspálya u. 8-
10.) alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) 
űekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (l) bekezdés b) pontja 
alapján az alábbiak szerint módosítja: 

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

"1. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Rece-fice Óvoda 
OM azonosítója: 034430 

Székhelye: 
Címe 
1105 Budapest, Vaspálya u. 8-10. 

PIRszáma: 
679857 

Adószáma: 
16909881-2-42 

Bankszámlaszáma: 
11784009-16909881" 

Hrsz. 
41510/8 

2. Az alapító okirat Záradékának helyébe a következőszöveg lép: 

"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 .... /2012. ( ....... ) határozatával201 2. november 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 Rece-fice Óvoda (1105 Budapest, Vaspálya u. 8-10.) alapító okiratának 
módosító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
.... /2012.( ........ ) határozatával2012. november 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, 2012. október " ... " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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26. melléklet a Képviselő-testület . ..12012 (. . .) határozatához 

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 2011. évi CXCV. 8.§ (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-fi ce Óvoda 
OM azonosítója: 034430 

Székhelye: 
Címe 
ll 05 Budapest, Vaspálya u. 8-1 O. 

PIRszáma: 
679857 

Adószáma: 
16909881-2-42 

Bankszámlaszáma: 
11784009-16909881 

2. Az alapítás éve: 
1981 

3. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 
nincs. 

4. Létrehozásáról rendelkező határozat: 

Hrsz. 
41510/8 

X. kerületi Tanács V égrehajtó Bizottsága létesítette 1981-ben, 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 216/1993. (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 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 közfeladata: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) alapján óvodai nevelés, 
ellátás. 

Az intézmény szakágazati megnevezése és besorolása: 

Óvodai nevelés- 851020 

10. Alaptevékenységek szakfeladatrendi megnevezése és besorolása: 
Óvodai intézményi étkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 
Egyéb vendéglátás 

N em lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

Építményüzemeltetés 
Takarítás 
Zöldterület-kezelés 

Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
Óvodai nevelés, ellátás 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és 
program ok 
Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenység és 
program ok 
A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét 
javító prograrnak 
Speciális tehetséggondozó prograrnak hátrányos helyzetű gyermekek, 
fiatalok részére 
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 

562912 
562917 
562920 

680002 

811000 
812000 
813000 

851000 
851011 
851012 

890111 

890112 

890114 

890115 

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

b) 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, 
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c) a nevelési program végrehajtása során együttműködés más nevelési-oktatási 
intézményekkel, 
speciális tehetséggondozó programokat szervezhet hátrányos helyzetű gyermekek részére, 
:ehetségpontként működhet, 
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], 

,\ 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: 
nincs 

11.2. Tagintézménye: 
nm cs 

11.3. Maximális gyermek létszám: 
102 fő 

11.4. Tagozat: 
nm cs 

11.5. Csoportok száma: 
4 

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

Ingatlanok: 
Megnevezése 
Kőbányai Rece-fice Óvoda 
Csillagfürt Bölcsődével 
közösen használt osztatlan 
ingatlan 

Címe 
ll 05 Budapest, Vaspálya u. 8-1 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 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. 
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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 2012. évi I. törvény szerint, 
c) megbízásijogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi N. törvény szerint. 

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 
Képviselö-testülete a .... /2012. ( ....... ) határozatával 2012. november 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, 2012. október" ... " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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27. melléklet a Képviselő-testület . ..12012 (. . .) határozatához 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 245/2012. (V. 
17.) határozatával jóváhagyott, Kőbányai Zsivaj Óvoda (1105 Budapest, Zsivaj u. 1-3.) 
alapítóokiratátahelyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése 
és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §(l) bekezdés b) pontja alapján az 
alábbiak szerint módosítja: 

J. Az alapító okirat J. pontja helyéhe az alábbiszöveg lép: 

"1. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Zsivaj Óvoda 
OM azonosítója: 034432 

Székhelye: 
Címe 
ll 05 Budapest, Zsivaj u. 1-3. 

PIRszáma: 
679736 

Adószáma: 
16909678-2-42 

Bankszámlaszáma: 
11784009-16909678" 

Hrsz. 
41400/13 

2. Az alapító okirat Záradékának helyébe a következőszöveg lép: 

"Záradék: 

l. A Kőbányai Zsivaj Óvoda (1105 Budapest, Zsivaj u. 1-3.) módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a .... /2012. ( ....... ) határozatával2012. november 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." 

l 



Záradék 

l. A Kőbányai Zsivaj Óvoda (1105 Budapest, Zsivaj u. 1-3.) alapító okiratának módosító 
okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a ... ./2012. 
( ........ ) határozatával201 2. november 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, 2012. október " ... " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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28. melléklet a Képviselő-testület . ..12012 (. . .) határozatához 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Zsivaj 
Óvoda (1105 Budapest, Zsivaj u. 1-3.) alapítóokiratátahelyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 9. §(4) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 8. § (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. 

PIRszáma: 
679736 

Adószáma: 
16909678-2-42 

Bankszámlaszáma: 
11784009-16909678 

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 
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, 
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 megnevezése és besorolása: 

Óvodai nevelés - 851 020 

10. Alaptevékenységek szakfeladatrendi megnevezése és besorolása: 

Óvodai intézményi étkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 
Egyéb vendéglátás 

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

Építményüzemeltetés 
Takarítás 
Zöldterület-kezelés 

Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
Óvodai nevelés, ellátás 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

562912 
562917 
562920 

680002 

811000 
812000 
813000 

851000 
851011 
851012 

Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és 890111 
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 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 
a) nevelési feladatok ellátása a gyermekek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig, 

legalább napi 4 óra biztosítása az ötödik életévét betöltött gyermekek számára a nevelési év 
kezdő napjától, 
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b) 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, 

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

d) speciális tehetséggondozó programokat szervezhet hátrányos helyzetű gyermekek részére, 
e) tehetségpontként működhet, 
f) 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], 

g) 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) alpontjaJ. 

ll. Az intézmény típusa: 
óvoda 

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

11.2. Tagintézménye: 
mncs 

11.3. Maximális gyermek létszám: 
100 fó 

11.4. Tagozat: 
mncs 

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 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 2012. évi l. törvény szerint, 
c) megbízásijogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény szerint. 

Záradék: 

l. A Kőbányai Zsivaj Óvoda (1105 Budapest, Zsivaj u. 1-3.) módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
.... /2012. ( ....... ) határozatával2012. november 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, 2012. október " ... " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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29. melléklet a Képviselő-testület . ..12012 (. . .) határozatához 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 245/2012. (V. 17.) 
határozatával jóváhagyott, 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 2011. évi CXCV. törvény 8.§ (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 J. pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

"1. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Komplex Óvoda, 
Szakszolgáltató Központ 
OM azonosítója: 038418 

Székhelye: 
Címe 
ll 07 Budapest, Gém u. 5-7. 

PIRszáma: 
679824 

Adószáma: 
16909836-2-42 

Bankszámlaszáma: 
11784009-16909836" 

Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és 

Hrsz. 
38315179 

2. Az alapító okirat Záradékának helyébe a következőszöveg lép: 

"Záradék 

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 
...... /2012. ( ...... ) határozatával201 2. november 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 ..... /2012. ( ...... ) 
határozatával201 2. november 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, 2012. október" ... " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 



30. melléklet a Képviselő-testület . ..12012 (. . .) határozatához 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
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 2011. évi CXCV. törvény 8.§ (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 Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és 
Szakszolgáltató Központ 
OM azonosítója: 038418 

Székhelye: 
Címe 
ll 07 Budapest, Gém u. 5-7. 

PIRszáma: 
679824 

Adószáma: 
16909836-2-42 

Bankszámlaszáma: 
11784009-16909836 

2. Az alapítás éve: 
1959 

Hrsz. 
38315/79 

3. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 
Nincs 

4. Létrehozásáról rendelkező határozat: 
X. kerületi Tanács V égrehajtó Bizottsága létesítette 1959-ben, 
Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 198/1993. (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 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, sajátos nevelési 
igényű gyerekek óvodai nevelése és ellátása, általános iskolai nevelése-oktatása, szakiskolai 
nevelése-oktatása, szakszolgálati feladatok ellátása. 

Az intézmény szakágazati megnevezése és besorolása: 
Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás kivételével)- 852010 

10. Alaptevékenységek szakfeladatrendi megnevezése és besorolása 

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

Óvodai intézményi étkeztetés 
Iskolai intézményi étkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 
Egyéb vendéglátás 

Építményüzemeltetés 
Takarítás 
Zöldterület-kezelés 

680002 

562912 
562913 
562917 
562920 

811000 
812000 
813000 

Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerü nevelése, oktatása 
évfolyam) 

851000 
851012 

(1-4. 852011 

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 
oktatása (1-4. évfolyam) 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 
évfolyam) 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 
oktatása (5-8. évfolyam) 

Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-
1 O. évfolyam) 
Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9-1 O. évfolyam) 

852012 

852021 

852022 

853132 

853134 
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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 

Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
Sajátos nevelési igényű tanuJók napközi otthoni nevelése 
Általános iskolai tanulószabai nevelés 
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószabai nevelése 
Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanuJók tanulószabai 
nevelése 

Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása 
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység (logopédia, gyógytorna, konduktív 
ellátás, mozgásterápia) 
Korai fejlesztés, gondozás 
Fejlesztő felkészítés 

Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és 
programok 
Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenység és 
programok 
A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító 
program ok 
Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek, 
fiatalok részére 

Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 

853212 

853222 

855911 
855912 
855914 
855915 
855918 

856000 
856011 

856012 
856013 

890111 

890112 

890114 

890115 

931204 

a) nevelési feladatok ellátása a gyermekek hároméves 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 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 tanuJók érdeklődése, igénye szerint nem kötelező (választható) tanórai és tanórán kívüli 
foglalkozások szervezése, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, illetve kiegészítő 
ismeretek átadása céljából, fokozott figyelem fordítása a veszélyeztetett gyermekekkel való 
foglalkozásra, 
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g) a szülők igénye alapján napközis, tanulószabai valarnint iskolaotthonos foglalkozások 
:~ervezése, rnely alatt biztosítja a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat 

ztetés, ügyelet), és az iskolai felkészítést, 
. ~ai könyvtár rnűködtetése, rnelynek szolgáltatásait a tanulók és pedagógusok rninden nap 

. nybe vehetik, 
"mdennapos testedzés lehetőségének biztosítása, 

.. 11etségpontként rnűködhet, 
· atézrnényben dolgozók részére étkeztetést biztosít, 
átos nevelési igényű gyermekek részére óvodai nevelés biztosítása, 
sajátos nevelési igényű tanulók (tanulásban akadályozottak, értelmileg akadályozottak) 

nappali rendszerű általános iskolai nevelése-oktatása, ennek keretében tanulók felkészítése 
az alapfokú iskolai végzettség rnegszerzésére, 

n) a gyermekek részére óvodai, iskolai közétkeztetést, napközis, tanulószabai ellátást nyújtása, 
o) rnozgásfejlesztő pedagógia, rnozgásterápia alkalmazása gyógytestnevelés ellátása értelmi 

fogyatékos, fordított integrációs és rnozgássérült tanköteles korúak fejlesztése, 
p) készségfejlesztő speciális szakiskolai előkészítő és szakiskolai tagozat biztosítása a 

középsúlyos értelmi fogyatékos általános iskolát végzetteknek 23 éves korig, 
q) belső logopédiai ellátás biztosítása az intézményi fogyatékos gyermekek számára, 
r) logopédiai ellátás biztosítása a kerület nevelés-oktatási intézményeiben, 
s) autista csoport rnűködtetése, 
t) képzési kötelezettek fejlesztő felkészítő és fejlesztő iskolai oktatásban való részvételének 

biztosítása a tankötelezettség végéig a súlyosan halmozottan sérült tanulók számára, 
u) az intézményben dolgozók részére étkeztetés biztosítása, 
v) fordított integráció rnűködtetése, 

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: 
nincs 

11.3. Maximális gyermek létszám: 
170 fő 

11.4. Tagozat: 
logopédia 

11.5. Csoportok száma: 
a) óvodai csoportok 
b) 12 évfolyarn 

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

Ingatlanok: 
Megnevezése 
Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, 
Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és 

Címe 
ll 07 Budapest, Gém u. 5-7. 

Hrsz. 
38315/79 

4 



Szakszolgáltató Központ 
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 2012. évi l. 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 (1107 Budapest, Gém u. 5-7.) módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
...... /2012. ( ...... ) határozatával2012. november l-jei hatállyal adta ki. 

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

Budapest, 2012. október" ... " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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31. me/lék/et a Képviselő-testület . ..12012 (. . .) határozatához 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 245/2012. (V. 
17.) határozatával jóváhagyott, a Kroó György Zene- és Képzőművészeti Kőbányai 
Alapfokú Művészeti Iskola (ll 02 Budapest, Szent László tér 34.) alapító okiratát a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (l) bekezdés b) 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 Kroó György 
Zene- és Képzőművészeti Kőbányai Alapfokú Művészeti Iskola (ll 02 Budapest, Szent 
László tér 34.) alapítóokiratátahelyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. §. 
(4) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (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: 

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

Rövidített neve: 
Kroó György AMI 

Székhelye: 
Címe 
ll 02 Budapest, Szent László tér 34 

Hrsz. 
39127 

PIRszáma: 
679835 

Adószáma: 
16909843-2-42 

Bankszámlaszáma: 
11784009-16909843-00000000 

Telephelyei: 

Megnevezése 
Kőbányai Bem József Általános Iskola 

Kőbányai Fekete István Általános Iskola 

Címe 
ll Ol Budapest, Hungária krt. 5-7. 

ll 08 Budapest, Harmat u. l 96-
198. 

Hrsz. 
38900/10 

42309118 



Kőbányai Harmat 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 

Kőbányai Keresztury Dezső Általános 
Iskola 

Kőbányai Széchenyi István Magyar
Német Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola 

Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános 
Iskola 

1104 Budapest, Harmat u. 88. 41191/10 

1101 Budapest, Üllői út 118. 38315/43 

1103 Budapest, Kápolna tér 4. 41454 

1103 Budapest, Kada u. 27-29. 41671/l 

1106 Budapest, Keresztúri út 7-9. 39210/10 

ll 08 Budapest Újhegy sétány 1-3. 42309/111 

1101 Budapest, Kőbányai út 38. 3892417" 

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

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

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

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 használhatj a." 

4. Az alapító okirat Záradékának helyébe a következőszöveg lép: 

"Záradék 
l. A Kroó György Zene- és Képzőművészeti Kőbányai Alapfokú Művészeti Iskola (1102 
Budapest, Szent László tér 34.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a .... /2012. ( ...... ) 
határozatával2012. november l-jei hatállyal adta ki. 

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



Záradék 

l. A Kroó György Zene- és Képzőművészeti Kőbányai Alapfokú Művészeti Iskola (ll 02 
Budapest, Szent László tér 34.) alapító okiratának módosító okiratát Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a .... /2012. ( ...... ) határozatával 2012. 
november l-jei hatállyal adta ki. 

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

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az imémlény alapdokumeliltációjának részét képezi. 

Budapest, 2012. "október" .... " 

Dr. Szabó Krisztián · 
jegyző 

Kovács Róbert 
potgánnest« 



32. melléklet a Képviselő-testület . ..12012 (. . .) határozatához 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

' Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kroó György Zene- és 
· {ivészeti Kőbányai Alapfokú Művészeti Iskola (ll 02 Budapest, Szent László tér 34.) 
·:kiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, az 
.úartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (l) bekezdés b) pontja, valamint a 
ásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. §(5) bekezdése és 102. §(2) bekezdés a) pontja 

.... '~ módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak szerint adja ki: 

l. A költségvetési szerv neve: 

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

Rövidített neve: 
Kroó György AMI 

Székhelye: 
Címe 
ll 02 Budapest, Szent László tér 34 

PIRszáma: 
679835 

Adószám a: 
16909843-2-42 

Bankszámlaszám a: 
11784009-16909843-00000000 

Telephelyei: 

Megnevezése 
Kőbányai Bem József Általános Iskola 

Kőbányai Fekete István Általános Iskola 

Kőbányai Harmat Általános Iskola 

Kőbányai J anikovszky Éva Magyar
Angol Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola telephelyén 
Kőbányai J anikovszky Éva Magyar
Angol Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola telephelyén 
Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola 

Címe 

Hrsz. 
39127 

1101 Budapest, Hungária krt. 5-7. 

ll 08 Budapest, Harmat u.l96-198. 

ll 04 Budapest, Harmat u. 88. 

ll Ol Budapest, Üllői út 118. 

ll 03 Budapest, Kápolna tér 4. 

ll 03 Budapest, Kada u. 27-29. 

Hrsz. 
38900110 

42309/18 

41191110 

38315/43 

41454 

41671/l 



Kőbányai Keresztury Dezső Általános 
Iskola 

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: 
nincs 

4. Létrehozásáról rendelkező határozat: 

1106 Budapest, Keresztúri út 7-9. 39210/10 

ll 08 Budapest Újhegy sétány 1-3. 42309/111 

ll Ol Budapest, Kőbányai út 38. 38924/7 

Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 197/1993. (Il. 9.) határozata, 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2753/2010. (XII. 16.) 
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 
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 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 - 852020 

10. Alaptevékenységek szakfeladatrendi megnevezése és besorolása: 



Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 
Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín-és 
bábművészeti ágban 

Építményüzemeltetés 
Takarítás 
Zöldterület-kezelés 

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 

852000 
852031 
852032 

811000 
812000 
813000 

680002 

a) a zeneművészeti és képzőművészeti ágban alapfokú művészeti oktatás ellátása, 
b) tehetségpontként működhet. 

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, (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 főtárgyai 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, 
f) 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 tanulókalkalmassá 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 fó (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 Kőbányai 
Alapfokú Művészeti Iskola 

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 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 2012. évi I. törvény szerint, 
c) megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény szerint. 



Záradék 

l. A Kroó György Zene- és Képzőművészeti Kőbányai Alapfokú Művészeti Iskola (ll 02 Budapest, 
Szent László tér 34.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budape~t Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a .... /2012. ( ...... ) határozatával 2012. 
november l-jei hatállyal adta ki. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét k~i. 

Budapest, 2012. október" ... " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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33. melléklet a Képviselő-testület .. .12012 (. . .) határozatához 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 245/2012. (V. 17.) 
határozatával jóváhagyott, a Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató Központ 
(ll 08 Budapest, Sibrik Miklós út 76-78.) alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
evi LXV. törvény 9. §(4) bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §(l) 
bekezdés b) pontja alapján az alábbiak szerint módosítja: 

J. Az alapító okirat J. pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

"1. 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. 

Hrsz. 
41089/6 

Telephelye: 

Megnevezése 
Pedagógiai Szolgáltató 
Központ 

PIRszáma: 
679891 

Adószáma: 
16918308-2-42 

Bankszámlaszáma: 
11784009-16918308" 

Címe 
ll 03 Budapest, Kápolna tér 4. 

2. Az alapító okirat Záradékának helyébe a következőszöveg lép: 

"Záradék 

Hrsz. 
41454 

l. A Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató Központ (1108 Budapest, Sibrik 
Miklós út 76-78.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a ... ./2012. ( ........ ) határozatával 2012. 
november 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 (1108 Budapest, Sibrik 
Miklós út 76-78.) alapító okiratának módosító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete a ... .. 120 12. ( ...... )határozatával 2012. november 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 . 

..Judapest, 2012. október " ... " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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34. me/lék/et a Képviselő-testület . ..12012 (. . .) határozatához 

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 2011. évi CXCV. törvény 8. § (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: 

· .\ költségvetési szerv neve: 
•: 3bányai 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. 

Telephelye: 

Címe 

Hrsz. 
41089/6 

Megnevezése 
Pedagógiai Szolgáltató 
Központ 

ll 03 Budapest, Kápolna tér 4. 

PIRszáma: 
679891 

Adószáma: 
16918308-2-42 

Bankszámlaszáma: 
11784009-16918308 

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. 
41454 

Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 21911993. (Il. 9.) határozata, 
átszervezésre a 23/2003. (I. 23.) határozata alapján került sor. 
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 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 tevékenység- 856000 

10. Alaptevékenységek szakfeladatrendi megnevezése és besorolása: 
Munkahelyi étkeztetés 
Egyéb vendéglátás 

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Építményüzemeltetés 
Takarítás 
Zöldterület-kezelés 

Szakmaitovábbképzések 
M.n.s. egyéb felnőttoktatás 

Oktatást kiegészítő tevékenységekek komplex támogatása 
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 
Fejlesztő felkészítés 
Pedagógiai szakmai szolgáltatás 
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 

Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 

Az alaptevékenység szöveges meghatározása: 

562917 
562920 

680002 
811000 
812000 
813000 

855935 
855937 

856000 
856011 
856013 
856020 
856099 

931204 
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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 gyermekek részletes szakvélemény alapján történő óvoda1, 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, k~cdéséhez, 

d) elvégzi a kiskorúak vizsgálatát, s az eredményt&:! függően pedagógMi és p~i:ehológiai 
tanácsadással, terápiával, loF"pédiai szolgá~ta:tással seg:iti a &zemélly.is:~;zavK 
megszüntetését, kiskorúak nevelését, szem:élyiségűk harmonikus fejlödését, 

e) szakvéleményt ad a tanköteles korba lépő gyermekek fejlettségérőL 
f) feladata iskola-óvodapszichológiai szolgáltatás nyújtása a kerület nevelési-oktatási 

intézményeiben, 
g) segíti és utazó gyógypedagógus biztosításával, ellátja a sajátos nevelósi igényű (SNI a, 

SNI b) gyermekek óvodai, iskolai fejlesztését a szakértői bizottságok által mepüldött 
szakvélemények alapján [Kt. 121. § (l) bekezdés 29. pont a) alpontja, valamim aKt. 
121. §(l) bekezdés 29. pont b) alpontja], 

h) kerületi értékelési-mérési tervben foglaltak megvalósítása, 
i) szaktanácsadás biztosítása óvodai és általános iskolai területen, 
j) pedagógiai tájékoztatás szervezése, 
k) pedagógiai szolgáltatás szervezése, 
l) pedagógus továbbképzés, önképzés segítése, 
m) tanulmányi versenyek, tanév végi kerületi jutalmazás szervezése, 
n) 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: 
mncs 
ll. 4. Tagozat: 
nm cs 

ll. 5. Csoportok száma: 
nincs 

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

Ingatlanok: 
Megnevezése 
Kőbányai Nevelési 

Címe 
ll 08 Budapest, Sibrik Miklós út 76-78. 

Hrsz. 
41089/6 
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Tanácsadó és Pedagógiai 
Szolgáltató Központ a 
Kőbányai Családsegítő 

Szolgálattal közösen használt 
épület 

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 2012. évi l. 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 .... /2012. ( ........ ) határozatával 2012. 
november l-jei hatállyal adta ki. 

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

Budapest, 2012. október" ... " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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