
/(C{- szám ú előterjesztés 

Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés a Képviselő-testület részére 
a kőbányai önkormányzati fenntartású óvodák alapító okiratainak módosításáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Az alapító okirat adataiban történt változásokat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény (a továbbiakban: Nkt.) 21. § (4) bekezdése szerint a törzskönyvi nyilvántartást végző 
szervnél be kell jelenteni. 

A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről 
szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet 2. § (l) bekezdése alapján a korábbi 
szakfeladatkódok helyett kormányzati funkciókóctok megadása szükséges az alapító 
okiratban. 

A Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatósága (a továbbiakban: MÁK) az 
óvodák hatályos alapító okiratában szereplő szakfeladatkódok túlnyomó részét hivatalból 
átsorolta a kormányzati funkciók kódjaira. A MÁK megküldte a megfeleltetés eredményeként 
előállított határozatokat arról, hogy a megfeleltetés eredményeképpen előállt kormányzati 
funkciókóctok a törzskönyvi nyilvántartásba 2014. január l-jei hatályosulási dátummal 
kerültek bejegyzésre. [Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: 
Önkormányzat) a MÁK formanyomtatványként közzétett dokumentumsablonja 
alkalmazásával az Alapító okirat kiegészítés című dokumentumot 2014. február 24-én 
megküldte a MÁK-nak. A kőbányai óvodák ilyen módon kiegészített alapító okiratai 2014. 
január l-jétől érvényesek.] 

Abban az esetben, ha az alapító okiratban a kormányzati funkció megadásán túl más adat 
módosítása is szükséges, akkor a szokásos rend szerint történik az alapító okirat módosítása. 

Az alapító okiratok módosítását az alábbiak indokolják 
a) néhány szakfeladat átfordítására hivatalból nem került sor, ezeket a fordítókulcs 

alkalmazásával kell átkódolni, amihez az alapító okirat formális módosítására van 
szükség, 

b) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 180. § (4) bekezdésében foglaltak értelmében az 
alapító okiratot érintő soron következő módosítás esetén kell gondoskodni a 
dokumentumsablon szerinti kiegészítés egységes szerkezetbe foglalásáról, 

c) az Á vr. 181. § alapj án az alapító okirat soron következő módosításakor törölni kell a 
gazdálkodási besorolásra vonatkozó információkat, 

d) az alapító okiratban nem szükséges feltüntetni a költségvetési szerv PIR számát, 
adószámát, számlaszámát, 

e) az Nkt. 96. § (9) bekezdés a) pontja szerint, ha a sajátos nevelési igényű gyermek, 
tanuló szakértői véleményében a sajátos nevelési igényt a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető vagy vissza nem vezethető 
tartós és súlyos rendellenessége vagy az Nkt. 96. § (9) bekezdés b) pontja szerinti és a 
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos vagy súlyos 
rendellenessége alapazza meg, azon a gyermek, a tanuló következő felülvizsgálatáig, 
de legkésőbb 2015. szeptember l-jéig az egyéb pszichés fejlődési zavart (súlyos 
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J. me! léklet u ... 201-l. (Vili. 21:5.; KOKi' határozat hoz. 

ALAPÍTÓ OKIRATOT l\1ÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselö-testülete a 497/2012. (XII. 13.) 
határozatával jóváhagyott, Kőbányai Aprók Háza Óvoda (1108 Budapest, Újhegyi sétány 5-7.) 
alapítóokiratátaMagyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § 
(6) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján az alábbiak szerint módosítja: 

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

"Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselö-testülete a Kőbányai Aprók Háza 
Óvoda (ll 08 Budapest, Újhegyi sétány 5-7.) alapító okiratát a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdésében, valamint az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése és az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Konn. rendelet 5. § (l) és (2) 
bekezdése, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján a módosításokkal egységes 
szerkezetben az alábbiak szerint adja ki:" 

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

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

3. Az alapító okirat 2. pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

"2. A költségvetési szerv székhelye: 
Címe 
ll 08 Budapest, Újhegyi sétány 5-7. 

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

"3. A költségvetési szerv telcphelye: 
Megnevezése Címe 
Kőbányai Széchenyi István ll 08 Budapest, Ú j hegyi sétány 1-3. 
Magyar-Német Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola 

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

"4. Az alapítás éve: 
1978" 

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

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

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

Hrsz. 
42309173" 

Hrsz. 
42309/111" 



"7. Közfeladata: 
A nemzeti köznevelésről szó!ó 2011. évi CXC. törvény alapján közreműködik a helyi óvodai 
nevelésben, ellátásban, a többi gyennekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényü gyermekek 
óvodai nevelésében." 

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

"8. A köitségvetési szerv szakmai alaptevékenysége: 

A Kőbányai Aprók Háza Óvoda feladata a helyi óvodai nevelés, ellátás során különösen: 
a) nevelési feladatok ellátása a gyermekek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig, 

legalább napi négy 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, 
e) tehetségpontként működhet, 
f) különleges bánásmódot igénylő gyermekek, beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő gyermekek ellátása, 
g) az illetékes szakértői bizottság szakértői véleménye alapján a többi gyerekkel együtt 

nevelhető-oktatható autizmus spektrum zavarral küzdő, enyhe értelmi fogyatékos sajátos 
nevelési igényű gyermekek ellátása, 

h) az egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 
zavarral) küzdő a többi gyennekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek 
ellátása az illetékes szakértői bizottság véleménye alapján." 

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

"9. A költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása: 
851020- Óvodai nevelés 

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

10. Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkciók rendje szerinti besorolása: 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
06601 O Zöldterület-kezelés 
09111 O Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
091120 Sajátos nevelési igényü gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 

feladatai 
091140 
096010 
104060 
107080 

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
Óvodai intézményi étkeztetés 
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító prograrnak 
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és prograrnak 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat." 

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

"ll. A költségvetési szerv illetékessége, működési köre: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet, amit az alapító okirat melléklete tartalmaz." 
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12. Az alapító okirat 12. pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

"12. Az intézmény típusa: 
óvoda" 

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

"13. Maximális gyermeklétszám: 
székhelyen: 200 fő 
telephelyen: 131 fő" 

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

"14. Csoportok száma: 
székhelyen: 8 
telephelyen: 5" 

15. Az alapító okirat a következő 15. ponttal egészül ki: 

"15. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 
Ingatlanok: 
Megnevezése 
Kőbányai Aprók Háza Óvoda 
Apraja Falva Bölcsődével közösen 
használt osztatlan ingatlan 
Kőbányai Széchenyi István 
Magyar-Német Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola 
Szivárvány Szociális 
Gondoskodást Nyújtó Kht.-val 
közösen használt ingatlana 

Címe 
ll 08 Budapest, Újhegyi 
sétány 5-7. 

ll 08 Budapest, Újhegyi 
sétány 1-3. 

Hrsz. 
42309/73 

42309/111 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról 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." 

16. Az alapító okirat a következő 16. ponttal egészül ki: 

"16. 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." 

17. Az alapító okirat a következő 17. ponttal egészül ki: 

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

18. Az alapító okirat a következő 18. ponttal egészül ki: 

"18. 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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19. Az alapító okirat a következő 19. ponttal egészül ki: 

"19. 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 Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény szerint." 

20. Az alapító okirat Záradékának helyébe a következőszöveg lép: 

"Záradék: 

l. A Kőbányai Aprók Háza Óvoda (1108 Budapest, Újhegyi sétány 5-7.) módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a /2014. (VIII. 28.) határozatával201 4. szeptember l-jei hatállyal adta ki. 

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

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

Záradék 

l. A Kőbányai Aprók Háza Óvoda (1108 Budapest, Újhegyi sétány 5-7.) alapító okiratának 
módosító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
/2014. (VIII. 28.) határozatával201 4. szeptember l-jei hatállyal adta ki. 

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

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

Budapest, 2014. szeptember l. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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2. me! léklet a ... 2014. (Vlll. 28.) KÖKT határozaT hoz: 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkonnányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Aprók Háza 
Óvoda (1108 Budapest, Újhegyi sétány 5-7.) alapító okiratát a Magyarország helyi 
önkormányzatairól sz ó ló 20 ll. évi C LXXXIX. tőrvény 41. § (6) bekezdésében, valamint az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése és az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Konn. rendelet 5. § (l) és (2) 
bekezdése, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján a módosításokkal egységes 
szerkezetben az alábbiak szerint adja ki: 

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

2. A költségvetési szerv székhelye: 
Címe 
ll 08 Budapest, Újhegyi sétány 5-7. 

3. A költségvetési szerv telephelye: 
Megnevezése Címe 
Kőbányai Széchenyi István ll 08 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. 
Magyar-Német Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola 

4. Az alapítás éve: 
1978 

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

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

7. Közfeladata: 

Hrsz. 
42309173 

Hrsz. 
42309/111 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján közreműködik a helyi óvodai 
nevelésben, ellátásban, a többi gyennekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek 
óvodai nevelésében. 

8. A költségvetési szerv szakmai alaptevékenysége: 

A Kőbányai Aprók Háza Óvoda feladata a helyi óvodai nevelés, ellátás során különösen: 
a) nevelési feladatok ellátása a gyermekek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig, 

legalább napi négy 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, 
e) tehetségpontként működhet, 
f) különleges bánásmódot igénylő gyermekek, beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő gyermekek ellátása, 
g) az illetékes szakértői bizottság szakértői véleménye alapján a többi gyerekkel együtt 

nevelhető-oktatható autizmus spektrum zavarral küzdő, enyhe értelmi fogyatékos sajátos 
nevelési igényű gyermekek ellátása, 

h) az egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 
zavarral) küzdő a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek 
ellátása az illetékes szakértői bizottság véleménye alapján. 

9. A költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása: 
851020- Óvodai nevelés 

10. Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkciók rendje szerinti besorolása: 

013350 
066010 
091110 
091120 

091140 
096010 
104060 
107080 

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
Zöldterület-kezelés 
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 
feladatai 
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
Óvodai intézményi étkeztetés 
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító program ok 
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és prograrnak 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

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

12. Az intézmény típusa: 
óvoda 

13. Maximális gyermeklétszám: 
székhelyen: 200 fő 
telephelyen: 131 fő 

14. Csoportok száma: 
székhelyen: 8 
telephelyen: 5 

15. A feiadatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 
Ingatlanok: 
Megnevezése 
Kőbányai Aprók Háza Óvoda 
Apraja Falva Bölcsődével közösen 
használt osztatlan ingatlan 
Kőbányai Széchenyi István 
Magyar-Német Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola 
Szivárvány Szociális 
Gondoskodást Nyújtó Kht.-val 
közösen használt ingatlana 

Címe 
ll 08 Budapest, Újhegyi 
sétány 5-7. 

ll 08 Budapest, Újhegyi 
sétány 1-3. 

Hrsz. 
42309173 

42309/111 
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Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkonnányzat vagyonáról 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. 

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

17. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
ll 02 Budapest, Sz en t László tér 29. 

18. 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. 

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

törvény szerint, 
b) munkaviszony a munka törvénykönyvéről szólq 2012. évi I. törvény szerint, 
c) megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény szerint. 

Záradék: 

l. A Kőbányai Aprók Háza Óvoda (1108 Budapest, Újhegyi sétány 5-7.) módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a /2014. (VIII. 28.) határozatával201 4. szeptember l-jei hatállyal adta ki. 

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

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

Budapest, 2014. szeptember l. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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5. me/lék/et a ... 2014. (V/ll. 28.) KÖKT határozathoz: 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 497/2012. (XII. 13.) 
határozatával jóváhagyott, Kőbányai Csodafa Óvoda (ll 08 Budapest, Újhegyi sétány l 7-19.) 
alapító okiratát a Magyarország helyi önkonnányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § 
(6) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján az alábbiak szerint módosítja: 

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

"Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Csodafa 
Óvoda (ll 08 Budapest, Újhegyi sétány l 7-19.) alapító ok iratát a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdésében, valamint az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése és az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Konn. rendelet 5. § (l) és (2) 
bekezdése, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján a módosításokkal egységes 
szerkezetben az alábbiak szerint adja ki:" 

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

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

3. Az alapító okirat 2. pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

"2. A költségvetési szerv székhelye: 
Címe 
ll 08 Budapest, Újhegyi sétány 17-19. 

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

"3. Az alapítás éve: 
1977" 

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

"4. Az intézmény alapítója, székhelye: 
X. ker. Tanács V égrehajtó Bizottsága 
1102 Budapest, Pataki István tér 29." 

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

"5. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 

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

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

"6. Közfeladata: 

Hrsz. 
42309/19" 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján közreműködik a helyi óvodai 
nevelésben, ellátásban, a többi gyennekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek 
óvodai nevelésében." 



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

"7. A költségvetési szerv szakmai alaptevékenysége: 

A Kőbányai Csodafa Óvoda feladata a helyi óvodai nevelés, ellátás során különösen: 
a) nevelési feladatok ellátása a gyermekek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig, 

legalább napi négy 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 együttmüködés más nevelési-oktatási 
intézményekkel, 

d) speciális tehetséggondozó programokat szervezhet hátrányos helyzetű gyermekek részére, 
e) tehetségpontként működhet, 
t) különleges bánásmódot igénylő gyermekek, beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő gyermekek ellátása, 
g) az illetékes szakértői bizottság szakértői véleménye alapján a többi gyerekkel együtt 

nevelhető-oktatható autizmus spektrum zavarral küzdő, gyengén látó sajátos nevelési igényű 
gyermekek ellátása, 

h) az egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 
zavarral) küzdő, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek 
ellátása az illetékes szakértői bizottság véleménye alapján." 

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

"8. A költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása: 
851020 - Óv od ai nevelés " 

l O. Az alapító okirat 9. pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

"9. Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkciók rendje szerinti besorolása: 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
06601 O Zöldterület-kezelés 
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 

feladatai 
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
096010 Óvodai intézményi étkeztetés 
l 04060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító program ok 
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és prograrnak 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat." 

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

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

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

"11. Az intézmény típusa: 
óvoda" 
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"12. Maximális gyermeklétszám: 
218 fő" 

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

"13. Csoportok száma: 
8" 

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

"14. A feladatellátást szolgáló vag-yon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 
Ingatlan: 
Megnevezése 
Kőbányai Csodafa Óvoda 

Címe 
ll 08 Budapest, Újhegyi 
sétány 17-19. 

Hrsz. 
42309/19 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról 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." 

16. Az alapító okirat a következő 15. ponttal egészül ki: 

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

17. Az alapító okirat a következő 16. ponttal egészül ki: 

"16. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkom1ányzat 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29." 

18. Az alapító okirat a következő 17. ponttal egészül ki: 

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

19. Az alapító okirat a következő 18. ponttal egészül ki: 

"18. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok 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 2013. évi V. törvény szerint." 
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20. Az alapító okirat Záradékának he(vébe a következőszöveg lép: 

"Záradék: 

l. A Kőbányai Csodafa Óvoda (ll 08 Budapest, Újhegyi sétány 17-19.) módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a /2014. (VIII. 28.) határozatával201 4. szeptember l-jei hatállyal adta ki. 

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

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

Záradék 

l. A Kőbányai Csodafa Óvoda {11 08 Budapest, Újhegyi sétány 17-19.) alapító okiratának módosító 
okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a /2014. (VIII. 
28.) határozatával 2014. szeptember l-ei hatállyal adta ki. 

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

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

Budapest, 2014. szeptember l. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgánnester 
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6. melléklet a ... 2014. (VIII. 28.) KÖKT határozat hoz: 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Csodafa 
Óvoda (ll 08 Budapest, Újhegyi sétány 17-19.) alapító okiratát a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdésében, valamint az 
államháztm1ásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése és az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Konn. rendelet 5. § (l) és (2) 
bekezdése, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján a módosításokkal egységes 
szerkezetben az alábbiak szerint adja ki: 

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

2. A költségvetési szerv székhelye: 
Címe 
ll 08 Budapest, Újhegyi sétány 17-19. 

3. Az alapítás éve: 
1977 

4. Az intézmény alapítója, székhelye: 
X. ker. Tanács V égrehajtó Bizottsága 
ll 02 Budapest, Pataki István tér 29. 

5. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 

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

6. Közfeladata: 

Hrsz. 
42309/19 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján közreműködik a helyi óvodai 
nevelésben, ellátásban, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek 
óvodai nevelésében. 

7. A költségvetési szerv szakmai alaptevékenysége: 

A Kőbányai Csodafa Óvoda feladata a helyi óvodai nevelés, ellátás során különösen: 
a) nevelési feladatok ellátása a gyermekek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig, 

legalább napi négy 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, 
e) tehetségpontként működhet, 
f) különleges bánásmódot igénylő gyermekek, beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő gyermekek ellátása, 
g) az illetékes szakértői bizottság szakértői véleménye alapján a többi gyerekkel együtt 

nevelhető-oktatható autizmus spektrum zavarral küzdő, gyengén látó sajátos nevelési igényű 
gyermekek ellátása, 



h) az egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 
zavarral) küzdő, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek 
ellátása az illetékes szakértői bizottság véleménye alapján. 

8. A költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása: 
851020- Óvodai nevelés 

9. Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkciók rendje szerinti besorolása: 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
06601 O Zöldterület-kezelés 
09111 O Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 

feladatai 
091140 
096010 
104060 
107080 

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
Óvodai intézményi étkeztetés 
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító program ok 
Esélyegyenlőség elősegítését céizó tevékenységek és prograrnak 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

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

ll. Az intézmény típusa: 
óvoda 

12. Maximális gyermeklétszám: 
218 fő 

13. Csoportok száma: 
8 

14. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 
Ingatlan: 
Megnevezése 
Kőbányai Csodafa Óvoda 

Címe 
ll 08 Budapest, Újhegyi 
sétány l 7-19. 

Hrsz. 
42309/19 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról 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. 

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

16. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
ll 02 Budapest, Sz en t László tér 29. 
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17. 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. 

18. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 
a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jegállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény szerint, 
b) munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerint, 
c) megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerint. 

Záradék: 

l. A Kőbányai Csodafa Óvoda (ll 08 Budapest, Újhegyi sétány 17-19.) módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a /2014. (VIII. 28.) határozatával201 4. szeptember l-jei hatállyal adta ki. 

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

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

Budapest, 2014. szeptember l. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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9. melléklet a ... 20!../. (VIII. 28.) KOKT határozathoz: 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 497/2012. (XII. 13.) 
határozatával jóváhagyott, Kőbányai Csupa Csoda Óvoda (1101 Budapest, Kőbányai út 38.) alapító 
okiratát a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 20 ll. évi C LXXXIX. törvény 41. § (6) 
bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján az alábbiak szerint módosítja: 

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

"Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Csupa 
Csoda Óvoda (ll Ol Budapest, Kőbányai út 38.) alapító okiratát a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdésében, valamint az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése és az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § (l) és (2) 
bekezdése, valamint a nevelési-oktatási intézmények müködéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján a módosításokkal egységes 
szerkezetben az alábbiak szerint adja ki:" 

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

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

3. Az alapító okirat 2. pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

"2. A költségvetési szerv székhelye: 
Címe 
1101 Budapest, Kőbányai út 38. 

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

"3. Az alapítás éve: 
1953" 

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

"4. Az intézmény alapítója, székhelye: 
X. ker. Tanács V égrehajtó Bizottsága 
1102 Budapest, Pataki István tér 29." 

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

"5. Közfeladata: 

Hrsz. 
38 924/9" 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján közreműködik a helyi óvodai 
nevelésben, ellátásban a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyennekek 
óvodai nevelésében." 

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

"6. A költségvetési szerv szakmai alaptevékenysége: 

A Kőbányai Csupa Csoda Óvoda feladata a helyi óvodai nevelés, ellátás során különösen: 
a) nevelési feladatok ellátása a gyermekek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig, 

legalább napi négy 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, 
e) tehetségpontként működhet, 
f) különleges bánásmódot igénylő gyermekek, beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő gyermekek ellátása, 
g) az illetékes szakértői bizottság szakértői véleménye alapján a többi gyerekkel együtt 

nevelhető-oktatható autizmus spektrum zavarral küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek 
ellátása, 

h) az egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 
zavarral) küzdő, a többi gyennekkel egyiitt neveihető sajátos nevelési igényű gyennekek 
ellátása az illetékes szakértői bizottság véleménye alapján." 

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

"7. A költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása: 
851 020 - Óvodai nevelés" 

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

"8. Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkciók rendje szerinti besorolása: 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
06601 O Zöldterület-kezelés 
091110 
091120 

091140 
096010 
104060 
107080 

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 
feladatai 
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
Óvodai intézményi étkeztetés 
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító program ok 
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és prograrnak 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat." 

l 0. Az alapító okirat 9. pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

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

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

"10. Az intézmény típusa: 
óvoda" 

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

"ll. Maximális gyermeklétszám: 
l 00 fő" 

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

"12. Csoportok száma: 
4" 
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14. Az alapító okirat 13. pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

"13. A feladatellátást szolgáló vag-jon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 
Ingatlan: 
Megnevezése 
Kőbányai Csupa Csoda Óvoda 

Címe 
1101 Budapest, Kőbányai út 38. 

Hrsz. 
38924/9 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról 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." 

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

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

16. Az alapító okirat a következő 15. ponttal egészül ki: 

"15. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
ll 02 Budapest, Sz en t László tér 29." 

17. Az alapító okirat a következő 16. ponttal egészül ki: 

"16. 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." 

18. Az alapító okirat a következő 17. ponttal egészül ki: 

"17. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok 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 2013. évi V. törvény szerint." 

19. Az alapító okirat Záratlékának 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 /2014. (VIII. 28.) határozatával 2014. szeptember l-jei hatállyal adta ki. 

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

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

l. A Kőbányai Csupa Csoda Óvoda (1101 Budapest, Kőbányai út 38.) alapító okiratának módosító 
okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkom1ányzat Képviselő-testülete a /2014. (VIII. 
28.) határozatával201 4. szeptember l-ei hatállyal adta ki. 

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

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

Budapest, 2014. szeptember l. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgánnester 
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l O. melléklet a ... 2014. (VIII. 28.) KÖKT határozathoz: 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkonnányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Csupa Csoda 
Óvoda (1101 Budapest, Kőbányai út 38.) alapítóokiratátaMagyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdésében, valarnint az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése és az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § (l) és (2) bekezdése, valarnint a 
nevelési-oktatási intézmények rnűködéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján a módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak 
szerint adja ki: 

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

2. A költségvetési szerv székhelye: 
Címe 
1101 Budapest, Kőbányai út 38. 

3. Az alapítás éve: 
1972 

4. Az intézmény alapítója, székhelye: 
X. ker. Tanács V égrehajtó Bizottsága 
ll 02 Budapest, Pataki István tér 29. 

5. Közfeladata: 

Hrsz. 
38924/9 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján közrernűködik a helyi óvodai 
nevelésben, ellátásban, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek 
óvodai nevelésében. 

6. A költségvetési szerv szakmai alaptevékenysége: 

A Kőbányai Csupa Csoda Óvoda feladata a helyi óvodai nevelés, ellátás során különösen: 
a) nevelési feladatok ellátása a gyermekek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig, 

legalább napi négy 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 gyárnügyi igazgatásról szóló törvényben 
meghatározottak szerint a gyermekek napközbeni ellátása, 

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

d) speciális tehetséggondozó programokat szervezhet hátrányos helyzetű gyermekek részére, 
e) tehetségpontként működhet, 
f) különleges bánásmódot igénylő gyermekek, beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő gyermekek ellátása, 
g) az illetékes szakértői bizottság szakértői véleménye alapján a többi gyerekkel együtt 

nevelhető-oktatható autizmus spektrum zavarral küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek 
ellátása, 



h) az egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 
zavarral) küzdő, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek 
ellátása az illetékes szakértői bizottság véleménye alapján. 

7. A költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása: 
851020- Óvodai nevelés 

8. Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkciók rendje szerinti besorolása: 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
06601 O Zöldterület-kezelés 
09111 O Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
091120 Sajátos nevelési igényű gyeimekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 

feladatai 
091140 
096010 
104060 
107080 

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
Óvodai intézményi étkeztetés 
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító prograrnak 
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és prograrnak 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

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

10. Az intézmény típusa: 
óvoda 

ll. Maximális gyermeklétszám: 
100 fő 

12. Csoportok száma: 
4 

13. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 
Ingatlan: 
Megnevezése 
Kőbányai Csupa Csoda Óvoda 

Címe 
1101 Budapest, Kőbányai út 38. 

Hrsz. 
38924/9 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról 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. 

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

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

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

17. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 
a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény szerint, 
b) munkaviszony a munka törvénykönyvéról szóló 2012. évi I. törvény szerint, 
c) megbízásijogviszony a Polgári Törvénykönyvról szóló 2013. évi V. törvény szerint. 

Záradék: 

l. A Kőbányai Csupa Csoda Óvoda (ll Ol Budapest, Kőbányai út 38.) módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a /2014. (VIII. 28.) határozatával 2014. szeptember l-jei hatállyal adta ki. 

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

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

Budapest, 2014. szeptember l. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 

3 



ll. melléklet a ... 20 N. (Vlll. 28.) KOKT hatúrozathoz: 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkonnányzat Képviselő-testülete a 497/2012. (XII. 13.) 
határozatával jóváhagyott, Kőbányai Gépmadár Óvoda (ll 06 Budapest, Gépmadár utca 15.) alapító 
okiratát a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (6) 
bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján az alábbiak szerint rnódositja: 

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

"Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkonnányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Gépmadár 
Óvoda (ll 06 Budapest, Gépmadár utca 15.) alapító okiratát a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdésében, valarnint az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése és az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § (l) és (2) 
bekezdése, valamint a nevelési-oktatási intézmények rnűködéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján a rnódosításokkal egységes 
szerkezetben az alábbiak szerint adja ki:" 

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

"1. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Gépmadár Óvoda 
OM azonosítója: 034416" 

3. Az alapító okirat 2. pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

"2. A költségvetési szerv székhelye: 
Címe 
ll 06 Budapest, Gépmadár utca 15. 

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

"3. Az alapítás éve: 
1978" 

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

"4. Az intézmény alapítója, székhelye: 
X. ker. Tanács V égrehajtó Bizottsága 
1102 Budapest, Pataki István tér 29." 

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

"5. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 
Napközi Otthonos Óvoda (ll 06 Budapest, Gépmadár utca 15. )" 

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

"6. Közfeladata: 

Hrsz. 
39210/45" 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján közreműködik a helyi óvodai 
nevelésben, ellátásban, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek 
óvodai nevelésében. 

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

"7. A költségvetési szerv szakmai alaptevékenysége: 



A Kőbányai Gépmadár Óvoda feladata a helyi óvodai nevelés, ellátás során különösen: 
a) nevelési feladatok ellátása a gyermekek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig, 

legalább napi négy 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, 
e) tehetségpontként működhet, 
f) különleges bánásmódot igénylő gyermekek, beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő gyermekek ellátása, 
g) az illetékes szakértői bizottság szakértői véleménye alapján a többi gyerekkel együtt 

nevelhető-oktatható autizmus spektrum zavarral küzdő, integráltan nevelhető 

beszédfogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása, 
h) az egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 

zavarral) küzdő, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek 
ellátása az illetékes szakértői bizottság véleménye alapján." 

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

"8. A költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása: 
8510 20 - Óv od ai nevelés " 

l O. Az alapító okirat 9. pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

"9. Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkciók rendje szerinti besorolása: 

O 13 3 50 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
066010 Zöldterület-kezelés 
091110 
091120 

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 
feladatai 

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
096010 Óvodai intézményi étkeztetés 
l 04060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító prograrnak 
l 07080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és prograrnak 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat." 

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

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

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

"ll. Az intézmény típusa: 
óvoda" 

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

"12. Maximális gyermeklétszám: 
179 fő" 
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14. Az alapító okirat 13. pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

"13. Csoportok száma: 
T 

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

"14. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 
Ingatlan: 
Megnevezése 
Kőbányai Gépmadár Óvoda 
Fecskefészek Bölcsődével közösen 
használt osztatlan ingatlan 

Címe 
ll 06 Budapest, Gépmadár 
utca 15. 

Hrsz. 
39210/45 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkonnányzat vagyonáról 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." 

16. Az alapító okirat a következő 15. ponttal egészül ki: 

"15. 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." 

17. Az alapító okirat a következő 16. ponttal egészül ki: 

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

18. Az alapító okirat a következő 17. ponttal egészül ki: 

"17. 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." 

19. Az alapító okirat a következő 18. ponttal egészül ki: 

"18. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 
a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény szerint, 
b) munkaviszony a munka törvénykönyvéről sz ó ló 2012. évi L törvény szerint, 
c) megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerint." 

20. Az alapító okirat Záradékának helyébe a következőszöveg lép: 

"Záradék: 

l. A Kőbányai Gépmadár Óvoda (1106 Budapest, Gépmadár utca 15.) módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a /2014. (VIII. 28.) határozatával201 4. szeptember l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 
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3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi.'' 

Záradék 

1. A Kőbányai Gépmadár Óvoda (1106 Budapest, Gépmadár utca 15.) alapító okiratának módosító 
okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkonnányzat Képviselő-testülete a /2014. (VIII. 
28.) határozatával201 4. szeptember l-ei hatállyal adta ki. 

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

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

Budapest, 2014. szeptember l. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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12. melléklet u ... 201 ..J.. (VJJI. 28.) KÖKT határozathoz: 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselö-testülete a Kőbányai Gépmadár 
Óvoda (1106 Budapest, Gépmadár utca 15.) alapÍtó okiratát a Magyarország helyi 
önkonnányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdésében, valamint az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése és az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § (l) és (2) 
bekezdése, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséröl és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján a módosításokkal egységes 
szerkezetben az alábbiak szerint adja ki: 

l. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Gépmadár Óvoda 
OM azonosítója: 034416 

2. A költségvetési szerv székhelye: 
Címe 
ll 06 Budapest, Gépmadár utca 15. 

3. Az alapítás éve: 
1978 

4. Az intézmény alapítója, székhelye: 
X. ker. Tanács V égrehajtó Bizottsága 
ll 02 Budapest, Pataki István tér 29. 

5. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 

Napközi Otthonos Óvoda (1106 Budapest, Gépmadár utca 15.) 

6. Közfeladata: 

Hrsz. 
39210/45 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján közreműködik a helyi óvodai 
nevelésben, ellátásban, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek 
óvodai nevelésében. 

7. A költségvetési szerv szakmai alaptevékenysége: 

A Kőbányai Gépmadár Óvoda feladata a helyi óvodai nevelés, ellátás során különösen: 
a) nevelési feladatok ellátása a gyermekek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig, 

legalább napi négy óra biztosítása az ötödik életévét betöltött gyem1ekek 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, 
e) tehetségpontként működhet, 
t) különleges bánásmódot igénylő gyermekek, beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdö gyermekek ellátása, 
g) az illetékes szakértői bizottság szakértői véleménye alapján a többi gyerekkel együtt 

nevelhetö-oktatható autizmus spektrum zavarral küzdö, integráltan nevelhető 

beszédfogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása, 



h) az egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 
zavarral) küzdő, a többi gyennekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek 
ellátása az illetékes szakértői bizottság véleménye alapján. 

8. A költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása: 
851020- Óvodai nevelés 

9. Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkciók rendje szerinti besorolása: 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
06601 O Zöldterület-kezelés 
09111 O Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
091120 Sajátos nevelési igényíi gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 

feladatai 
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
0960 l O Óvodai intézményi étkeztetés 
l 04060 A gyermekek, fiatalok és családok életminöségét javító program ok 
l 07080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

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

ll. Az intézmény típusa: 
óvoda 

12. Maximális gyermeklétszám: 
179 fő 

13. Csoportok száma: 
7 

14. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 
Ingatlan: 
Megnevezése 
Kőbányai Gépmadár Óvoda 
Fecskefészek Bölcsödével közösen 
használt osztatlan ingatlan 

Címe 
ll 06 Budapest, Gépmadár 
utca 15. 

Hrsz. 
39210/45 

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

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

16. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
ll 02 Budapest, Sz en t László tér 29. 
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17. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
legfeljebb őt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

18. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 
a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény szerint, 
b) munkaviszony a munka törvénykönyvéről sz ó ló 2012. évi I. törvény szerint, 
c) megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerint. 

Záradék: 

l. A Kőbányai Gépmadár Óvoda (1106 Budapest, Gépmadár utca 15.) módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a /2014. (VIII. 28.) határozatával201 4. szeptember l-jei hatállyal adta ki. 

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

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

Budapest, 2014. szeptember l. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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13. mellékíet u ... 201-l. (VJJJ. 28.) KÖKT hutározmhoz: 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 497/2012. (XII. 13.) 
határozatával jóváhagyott, Kőbányai Gesztenye Óvoda (1106 Budapest, Maglódi út 8.) alapító 
okiratát a Magyarország helyi önkonnányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (6) 
bekezdésében és az államháztartásról szóló 20 ll. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján az alábbiak szerint módosítja: 

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

"Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Gesztenye 
Óvoda (ll 06 Budapest, MagJódi út 8.) alapító okiratát a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti 
köznevelésről sz ó ló 20 ll. évi C XC. törvény 21. § (3) bekezdése és az államháztartásról sz ó ló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/20 ll. Korm. rendelet 5. § (l) és (2) bekezdése, valamint a 
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján a módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak 
szerint adja ki:" 

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

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

3. Az alapító okirat 2. pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

"2. A költségvetési szerv székhelye: 
Címe 
ll 06 Budapest, Maglódi út 8. 

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

"3. Az alapítás éve: 
1896" 

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

"4 . .ft...z intézmény alapítója, székhelye: 
Nem megállapítható." 

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

"5. Közfeladata: 

Hrsz. 
409 97" 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján közreműködik a helyi óvodai 
nevelésben, ellátásban, a többi gyermekkel egyiitt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek 
óvodai nevelésében." 

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

"6. A költségvetési szerv szakmai alaptevékenysége: 

A Kőbányai Gesztenye Óvoda feladata a helyi óvodai nevelés, ellátás során különösen: 
a) nevelési feladatok ellátása a gyermekek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig, 

legalább napi négy 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 szcrvezhet hátrányos helyzetű gyennekek részére, 
e) tehetségpontként működhet, 
f) különleges bánásmódot igénylő gyermekek, beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő gyem1ekek ellátása, 
g) az illetékes szakértői bizottság szakértői véleménye alapján a többi gyerekkel együtt 

nevelhető-oktatható autizmus spektrum zavarral küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek 
ellátása, 

h) az egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 
zavarral) küzdő, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek 
ellátása az illetékes szakértői bizottság véleménye alapján." 

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

"7. A költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása: 
8510 20 - Óvodai nevelés" 

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

"8. Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkciók rendje szerinti besorolása: 

O 13 3 50 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
06601 O Zöldterület-kezelés 
09111 O Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 

feladatai 
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
0960 l O Óvodai intézményi étkeztetés 
l 04060 A gyermekek, fiatalok és családok életrninőségét javító prograrnak 
l 07080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és prograrnak 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat." 

l O. Az alapító okirat 9. pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

"9. A költségvetési szerv illetékessége, működési köre: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
rnűködési körzet, amit az alapító okirat rnelléklete tartalmaz." 

ll. Az alapító okirat 10. pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

"10. Az intézmény típusa: 
óvoda" 

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

"ll. Maximális gyermeklétszám: 
112fő" 

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

"12. Csoportok száma: 
4" 
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14. Az alapító okirat 13. pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

"13. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 
Ingatlan: 
Megnevezése 
Kőbányai Gesztenye Óvoda 

Címe 
ll 06 Budapest, MagJódi út 8. 

Hrsz. 
409 97 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról 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." 

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

"14. 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." 

16. Az alapító okirat a következő 15. ponttal egészül ki: 

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

17. Az alapító okirat a következő 16. ponttal egészül ki: 

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

18. Az alapító okirat a következő 17. ponttal egészül ki: 

"17. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok 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 2013. évi V. törvény szerint." 

19. 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 /2014. (VIII. 28.) határozatával2014. szeptcmber l-jei hatállyal adta ki. 

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

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

l. A Köbányai Gesztenye Óvoda (ll 06 Budapest, Maglódi út 8.) alapító okiratának módosító 
okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a /2014. (VIII. 
28.) határozatával2014. szeptember 1-ei hatállyal adta ki. 

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

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

Budapest, 2014. szeptember l. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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14. melléklet a ... 2014. (VIII. 28.) KÖKT határozathoz: 

l\1ÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkonnányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Gesztenye 
Óvoda (ll 06 Budapest, Maglódi út 8.) alapító okiratát a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 201 í. évi CLXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése és az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § (l) és (2) bekezdése, valamint a 
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján a módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak 
szerint adja ki: 

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

2. A költségvetési szerv székhelye: 
Címe 
ll 06 Budapest, Maglódi út 8. 

3. Az alapítás éve: 
1896 

4. Az intézmény alapítója, székhelye: 
Nem megállapítható. 

5. Közfeladata: 

Hrsz. 
40 997 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján közreműködik a helyi óvodai 
nevelésben, ellátásban, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek 
óvodai nevelésében. 

6. A költségvetési szerv szakmai alaptevékenysége: 

A Kőbányai Gesztenye Óvoda feladata a helyi óvodai nevelés, ellátás során különösen: 
a) nevelési feladatok ellátása a gyermekek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig, 

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

b) a gyennek ek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások 
biztosítása, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben 
meghatározottak szerint a gyermekek napközbeni ellátása, 

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

d) speciális tehetséggondozó programokat szervezhet hátrányos helyzetű gyermekek részére, 
e) tehetségpontként működhet, 
f) különleges bánásmódot igénylő gyermekek, beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő gyermekek ellátása, 
g) az illetékes szakértői bizottság szakértői véleménye alapján a többi gyerekkel együtt 

nevelhető-oktatható autizmus spektrum zavarral küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek 
ellátása, 

h) az egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 
zavarral) küzdő, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek 
ellátása az illetékes szakértői bizottság véleménye alapján. 



7. A költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása: 
851020- Óvodai nevelés 

8. Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkciók rendje szerinti besorolása: 

013350 
066010 
091110 
091120 

091140 
096010 
104060 
107080 

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
Zöldterület-kezelés 
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 
feladatai 
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
Óvodai intézményi étkeztetés 
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok 
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

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

10. Az intézmény típusa: 
óvoda 

ll. Maximális gyermeklétszám: 
112 fő 

12. Csoportok száma: 
4 

13. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 
Ingatlan: 
Megnevezése 
Kőbányai Gesztenye Óvoda 

Címe 
ll 06 Budapest, Maglódi út 8. 

Hrsz. 
409 97 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról 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. 

14. 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. 

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

16. 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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17. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok 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 2013. évi V. törvény szerint. 

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 /2014. (VIII. 28.) határozatával201 4. szeptember l-jei hatállyal adta ki. 

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

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

Budapest, 2014. szeptember l. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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17. melléklet a ... 2014. (VIli. 28.) KOKT határozathoz: 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 497/2012. (XII. 13.) 
határozatával jóváhagyott, Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda (1103 Budapest, Kada utca 27-29.) 
alapító okiratát a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § 
(6) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján az alábbiak szerint módosítja: 

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

"Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Gyermekek 
Háza Óvoda (1103 Budapest, Kada utca 27-29.) alapító okiratát a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdésében, valamint az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése és az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § (l) és (2) 
bekezdése, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján a módosításokkal egységes 
szerkezetben az alábbiak szerint adja ki:" 

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

"1. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda 
OM azonosítója: 201652" 

3. Az alapító okirat 2. pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

"2. A költségvetési szerv székhelye: 
Címe 
1103 Budapest, Kada utca 27-29. 

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

"3. Az alapítás éve: 
2012" 

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

"4. Az intézmény alapítója, székhelye: 

Hrsz. 
41671/1" 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29." 

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

"5. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 

Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola és Gyermekek Háza Óvoda (1103 Budapest, Kada utca 27-
29.)" 

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

"6. Közfeladata: 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján közreműködik a helyi óvodai 
nevelésben, ellátásban, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek 
óvodai nevelésében. 



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

"7. A költségvetési szerv szakmai alaptevékenysége: 

A Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda feladata a helyi óvodai nevelés, ellátás során különösen: 
a) nevelési feladatok ellátása a gyermekek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig, 

legalább napi négy 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 gyennekek napközbeni ellátása, 

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

d) speciális tehetséggondozó programokat szervczhet hátrányos helyzetű gyermekek részére, 
e) tehetségpontként működhet, 
f) különleges bánásmódot igénylő gyermekek, beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő gyermekek ellátása, 
g) az illetékes szakértői bizottság szakértői véleménye alapján a többi gyerekkel együtt 

nevelhető-oktatható autizmus spektrum zavarral küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek 
ellátása, 

h) az egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 
zavarral) küzdő, a többi gyennekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek 
ellátása az illetékes szakértői bizottság véleménye alapján." 

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

"8. A költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása: 
851020 - Óvodai nevelés" 

l O. Az alapító okirat 9. pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

"9. Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkciók rendje szerinti besorolása: 

013350 
066010 
091110 
091120 

091140 
096010 
104060 
107080 

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
Zöldterület-kezelés 
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 
feladatai 
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
Óvodai intézményi étkeztetés 
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok 
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat." 

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

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

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

"ll. Az intézmény típusa: 
óvoda" 
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13. Az alapító okirat 12. pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

"12. Maximális gyermeklétszám: 
94 fő" 

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

"13. Csoportok száma: 
4" 

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

"14. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 
Ingatlan: 
Megnevezése Címe Hrsz. 
Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda 1103 Budapest, Kada u. 27-29. 41671/l 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról 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." 

16. Az alapító okirat kiegészül a 15. pont alábbi szövegével: 

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

17. Az alapító okirat a következő 16. ponttal egésziif ki: 

"16. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkonnányzat 
1102 Budapest, Szent László tér 29." 

18. Az alapító okirat a következő 17. ponttal egészül ki: 

"17. 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." 

19. Az alapító okirat a következő 18. ponttal egészül ki: 

"18. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok 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 2013. évi V. törvény szerint." 

20. 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 /2014. (VIII. 28.) határozatával201 4. szeptember l-jei hatállyal adta ki. 

3 



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

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

Záradék 

l. A Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda (1103 Budapest, Kada utca 27-29.) alapító okiratának 
módosító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
/2014. (VIII. 28.) határozatával201 4. szeptember l-ei hatállyal adta ki. 

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

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

Budapest, 2014. szeptember l. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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18. melléklet a ... 2014. (Vlll. 28.) KÖKT határozathoz: 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Gyermekek 
Háza Óvoda (1103 Budapest, Kada utca 27-29.) alapító okiratát a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 20 ll. évi C LXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdésében, valamint az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése és az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § (l) és (2) 
bekezdése, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján a módosításokkal egységes 
szerkezetben az alábbiak szerint adja ki: 

l. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda 
OM azonosítója: 201652 

2. A költségvetési szerv székhelye: 
Címe 
1103 Budapest, Kada utca 27-29. 

3. Az alapítás éve: 
2012 

4. Az intézmény alapítója, székhelye: 

Hrsz. 
41671/l 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
ll 02 Budapest, Sz en t László tér 29. 

5. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 

Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola és Gyermekek Háza Óvoda (1103 Budapest, Kada utca 27-
29.) 

6. Közfeladata: 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján közreműködik a helyi óvodai 
nevelésben, ellátásban, a többi gyermekkel egyűtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek 
óvodai nevelésében. 

7. A költségvetési szerv szakmai alaptevékenysége: 

A Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda feladata a helyi óvodai nevelés, ellátás során különösen: 
a) nevelési feladatok ellátása a gyermekek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig, 

legalább napi négy 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 gyennekek napközbeni ellátása, 

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

d) speciális tehetséggondozó programokat szervezhet hátrányos helyzetű gyermekek részére, 
e) tehetségpontként működhet, 
f) különleges bánásmódot igénylő gyermekek, beilleszkedési, tanulási,· magatartási 

nehézséggel küzdő gyermekek ellátása, 



g) az illetékes szakértői bizottság szakértői véleménye alapján a tőbbi gyerekkel együtt 
nevelhető-oktatható autizmus spektrum zavarral küzdő sajátos nevelési igényű gyennekek 
ellátása, 

h) az egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 
zavarral) küzdő, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek 
ellátása az illetékes szakértői bizottság véleménye alapján. 

8. A költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása: 
851 020 - Óvodai nevelés 

9. Szakmai aiaptevékenységek kormányzati funkciók rendje szerinti besorolása: 

O 13 3 50 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
06601 O Zöldterület-kezelés 
09111 O Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 

feladatai 
091140 Óvodai nevelés, ellátás müködtetési feladatai 
09601 O Óvodai intézményi étkeztetés 
l 04060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító prograrnek 
l 07080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és prograrnek 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

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

ll. Az intézmény típusa: 
óvoda 

12. Maximális gyermeklétszám: 
94 fő 

13. Csoportok száma: 
4 

14. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 
Ingatlan: 
Megnevezése Címe Hrsz. 
Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda 1103 Budapest, Kada u. 27-29. 41671/l 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról 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. 

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

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

18. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok 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 2013. évi V. törvény szerint. 

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 /2014. (VIII. 28.) határozatával201 4. szeptember l-jei hatállyal adta ki. 

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

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

Budapest, 2014. szeptember l. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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Kőbányai Hárslevelű Óvoda (1106 Budapest, Hárslevelű u. 5.) 

Bársonyvirág utca 
Bojtocska utca 
Borsika utca 
Csillagvirág utca 
Dombhát utca 
Eszterlánc utca 
Ezüstfa utca 

Hárslevelű utca 

Jászberényi út 71-től és 94-tól végig 
Keresztúri út 148-210-ig 
Köszméte utca 
Lángvirág utca 
Legényrózsa utca 
Magyarfalu utca 

N ap mátka utca 
Régi vám utca 
Rézvirág utca 
Sulyom utca 
Szellőrózsa utca 
Túzokköz 
Túzok utca 

Tündérfürt utca 
Vadszőlő utca 

Vörösfenyő utca 
Zöldpálya utca 

Melléklet 



23. melléklet a ... 2014. (VJJI. 28.) KÖKT határozathoz. 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 497/2012. (XII. 13.) 
határozatával jóváhagyott, Kőbányai Kékvirág Óvoda (1107 Budapest, Kékvirág utca 5.) alapító 
okiratát a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (6) 
bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján az alábbiak szerint módosítja: 

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

"Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Kékvirág 
Óvoda (ll 07 Budapest, Kékvirág utca 5.) alapító okiratát a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése és az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Konn. rendelet 5. § (l) és (2) bekezdése, valamint a 
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján a módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak 
szerint adja ki:" 

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

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

3. Az alapító okirat 2. pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

"2. A költségvetési szerv székhelye: 
Címe 
ll 07 Budapest, Kékvirág utca 5. 

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

"3. Az alapítás éve: 
1959" 

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

"4. Az intézmény alapítója, székhelye: 
X. ker. Tanács V égrehajtó Bizottsága 
ll 02 Budapest, Pataki István tér 29." 

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

"5. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 

Napközi Otthonos Óvoda (1101 Budapest, Ceglédi utca 5.)" 

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

"6. Közfeladata: 

Hrsz. 
38315/88" 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján közreműködik a helyi óvodai 
nevelésben, ellátásban, a többi gyennekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek 
óvodai nevelésében. 

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

"7. A költségvetési szerv szakmai alaptevékenysége: 

----------- ------



A Kőbányai Kékvirág Óvoda feladata a helyi óvodai nevelés, ellátás során különösen: 
a) nevelési feladatok ellátása agyennekek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig, 

legalább napi négy 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, 
e) tehetségpontként működhet, 
f) különleges bánásmódot igénylő gyermekek, beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő gyermekek ellátása, 
g) az illetékes szakértői bizottság szakértői véleménye alapján a többi gyerekkel együtt 

nevelhető-oktatható autizmus spektrum zavarral küzdő, beszédfogyatékos sajátos nevelési 
igényű gyermekek ellátása, 

h) az egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 
zavarral) küzdő, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek 
ellátása az illetékes szakértői bizottság véleménye alapján." 

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

"8. A költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása: 
851020- Óvodai nevelés" 

l O. Az alapító okirat 9. pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

"9. Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkciók rendje szerinti besorolása: 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
06601 O Zöldterület-kezelés 
091110 
091120 

091140 
096010 
104060 
107080 

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 
feladatai 
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
Óvodai intézményi étkeztetés 
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító program ok 
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat." 

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

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

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

"ll. Az intézmény típusa: 
óvoda" 

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

"12. Maximális gyermeklétszám: 
172 fő" 
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"13. Csoportok száma: 
T 

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

"14. A feladatellátást szolgá!ó vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 
Ingatlan: 
Megnevezése 
Kőbányai Kékvirág Óvoda 

Címe 
ll 07 Budapest, Kékvirág utca 5. 

Hrsz. 
38315/88 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról 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." 

16. Az alapító okirat a következő 15. ponttal egészül ki: 

"15. 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." 

17. Az alapító okirat a következő 16. ponttal egészül ki: 

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

18. Az alapító okirat a következő 17. ponttal egészül ki: 

"17. 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." 

19. Az alapító okirat a következő 18. ponttal egészül ki: 

"18. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok 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 2013. évi V. törvény szerint." 

20. Az alapító okirat Záradékának helyébe a következőszöveg lép: 

"Záradék: 

l. A Kőbányai Kékvirág Óvoda (1107 Budapest, Kékvirág utca 5.) módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a /2014. (VIII. 28.) határozatával201 4. szeptember l-jei hatállyal adta ki. 

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

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

l. A Kőbányai Kékvirág Óvoda (ll 07 Budapest, Kékvirág utca 5.) alapító okiratának módosító 
okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a /2014. (VIII. 
28.) határozatával201 4. szeptember l-ei hatállyal adta ki. 

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

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

Budapest, 2014. szeptember l. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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2-l. melléklet a ... 201-l. (VJJI. 28) KÖKT határozathoz: 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Kékvirág 
Óvoda (ll 07 Budapest, Kékvirág utca 5.) alapító okiratát a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdésében, valarnint az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése és az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § (l) és (2) bekezdése, valarnint a 
nevelési-oktatási intézmények rnűködésérői és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján a rnódosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak 
szerint adja ki: 

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

2. A költségvetési szerv székhelye: 
Címe 
ll 07 Budapest, Kékvirág utca 5. 

3. Az alapítás éve: 
1959 

4. Az intézmény alapítója, székhelye: 
X. ker. Tanács V égrehajtó Bizottsága 
ll 02 Budapest, Pataki István tér 29. 

5. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 

Napközi Otthonos Óvoda (1101 Budapest, Ceglédi utca 5.) 

6. Közfeladata: 

Hrsz. 
38315/88 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján közrernűködik a helyi óvodai 
nevelésben, ellátásban, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek 
óvodai nevelésében. 

7. A költségvetési szerv szakmai alaptevékenysége: 

A Kőbányai Kékvirág Óvoda feladata a helyi óvodai nevelés, ellátás során különösen: 
a) nevelési feladatok ellátása a gyermekek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig, 

legalább napi négy 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 gyárnügyi igazgatásról szóló törvényben 
meghatározottak szerint a gyermekek napközbeni ellátása, 

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

d) speciális tehetséggondozó programokat szervezhet hátrányos helyzetű gyermekek részére, 
e) tehetségpontként rnűködhet, 
f) különleges bánásmódot igénylő gyermekek, beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő gyermekek ellátása, 
g) az illetékes szakértői bizottság szakértői véleménye alapján a többi gyerekkel együtt 

nevelhető-oktatható autizmus spektrum zavarral küzdő, beszédfogyatékos sajátos nevelési 
igényű gyermekek ellátása, 



h) az egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 
zavarral) küzdő, a többi gyennekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek 
ellátása az illetékes szakértői bizottság véleménye alapján. 

8. A költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása: 
851020- Óvodai nevelés 

9. Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkciók rendje szerinti besorolása: 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatosfeladatok 
06601 O Zöldterület-kezelés 
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 

feladatai 
091140 
096010 
104060 
107080 

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
Óvodai intézményi étkeztetés 
A gyem1ekek, tlatalok és családok életminőségét javító programok 
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

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

ll. Az intézmény típusa: 
óvoda 

12. Maximális gyermeklétszám: 
172 fő 

13. Csoportok száma: 
7 

14. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 
Ingatlan: 
Megnevezése 
Kőbányai Kékvirág Óvoda 

Címe 
ll 07 Budapest, Kékvirág utca 5. 

Hrsz. 
38315/88 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról 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. 

15. 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. 

16. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
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17. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkon11ányzat Képviselő-testülete 
legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

18. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok 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 2013. évi V. törvény szerint. 

Záradék: 

l. A Kőbányai Kékvirág Óvoda (1107 Budapest, Kékvirág utca 5.) módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a /2014. (VIII. 28.) határozatával201 4. szeptember l-jei hatállyal adta ki. 

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

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

Budapest, 2014. szeptember l. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgán11ester 
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29. melléklet u ... 201-l. (Vlll. 28) KOKT hutározuthoz. 

ALAPÍTÓ OKIRATOT ~1ÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkonnányzat Képviselő-testülete a 497/2012. (XII. 13.) 
határozatával jóváhagyott, Kőbányai Mászóka Óvoda (1105 Budapest, Ászok utca 1-3.) alapító 
okiratát a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (6) 
bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján az alábbiak szerint módosítja: 

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

"Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Mászóka 
Óvoda (1105 Budapest, Ászok utca 1-3.) alapító okiratát a Magyaíürszág helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti 
köznevelésről szóló 20 ll. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése és az államháztartásról sz ó ló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Konn. rendelet 5. § (l) és (2) bekezdése, valamint a 
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján a módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak 
szerint adja ki:" 

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

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

3. Az alapító okirat 2. pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

"2. A költségvetési szerv székhelye: 
Címe 
1105 Budapest, Ászok utca 1-3. 

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

"3. Az alapítás éve: 
1974" 

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

"4. Az intézmény alapítója, székhelye: 
X. ker. Tanács V égrehajtó Bizottsága 
1102 Budapest, Pataki István tér 29." 

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

"5. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 

Napközi Otthonos Óvoda (1105 Budapest, Ászok utca 1-3.)" 

7. Az alapító okirat 6. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

"6. Közfeladata: 

Hrsz. 
41446" 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján közreműködik a helyi óvodai 
nevelésben, ellátásban, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek 
óvodai nevelésében." 

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

"7. A költségvetési szerv szakmai alaptevékenysége: 



A Kőbányai Mászóka Óvoda feladata a helyi óvodai nevelés, ellátás során külőnősen: 
a) nevelési feladatok ellátása a gyermekek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig, 

legalább napi négy 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, 
e) tehetségpontként müködhet, 
f) különleges bánásmódot igénylő gyetmekek, beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő gyermekek ellátása, 
g) az illetékes szakértői bizottság szakértői véleménye alapján a többi gyerekkel együtt 

nevelhető-oktatható autizmus spektrum zavarral küzdő sajátos nevelési igény(i gyermekek 
ellátása, 

h) az egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 
zavarral) küzdő, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényli gyermekek 
ellátása az illetékes szakértői bizottság véleménye alapján." 

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

"8. A költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása: 
851020- Óvodai nevelés" 

l O. Az alapító okirat 9. pontja helyéhe az alábbiszöveg lép: 

"9. Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkciók rendje szerinti besorolása: 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
0660 l O Zöldterület-kezelés 
091110 
091120 

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
Sajátos nevelési igényli gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 
feladatai 

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
0960 l O Óvodai intézményi étkeztetés 
l 04060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító prograrnak 
l 07080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és prograrnak 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat." 

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

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

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

"ll. Az intézmény típusa: 
óvoda" 

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

"12. Maximális gyermeklétszám: 
160 fő" 
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14. Az alapító okirat 13. pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

"13. Csoportok száma: 
6" 

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

"14. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 
Ingatlan: 
Megnevezése 
Kőbányai Mászóka Óvoda 

Címe 
1105 Budapest, Ászok utca 1-3. 

Hrsz. 
41446 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról 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." 

16. Az alapító okirat a következő 15. ponttal egészül ki: 

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

17. Az alapító okirat a következő 16. ponttal egészül ki: 

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

18. Az alapító okirat a következő 17. ponttal egészül ki: 

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

19. Az alapító okirat a következő 18. ponttal egészül ki: 

"18. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok 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 2013. évi V. törvény szerint." 

20. Az alapító okirat Záradékának helyébe a következőszöveg lép: 

"Záradék: 

l. A Kőbányai Mászóka Óvoda (1105 Budapest, Ászok utca 1-3.) módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a /2014. (VIII. 28.) határozatával2014. szeptember l-jei hatállyal adta ki. 

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

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

l. A Kőbányai Mászóka Óvoda (1105 Budapest, Ászok utca 1-3.) alapító okiratának módosító 
okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a /2014. (VIII. 
28.) határozatával201 4. szeptember l-ei hatállyal adta ki. 

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

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

Budapest, 2014. szeptember l. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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30. melléklet a ... 2014. (VIII. 28.) KÖKT határozathoz: 

MÓDOSÍTi\SOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Mászóka 
Óvoda (1105 Budapest, Ászok utca 1-3.) alapítóokiratátaMagyarország helyi önkormányzatairól 
sz ó ló 20 ll. évi C LXXXIX. törvény 41. § (ó) bekezdésében, valarnint az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése és az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Konn. rendelet 5. § (l) és (2) bekezdése, valarnint a 
nevelési-oktatási intézmények rnűködéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján a módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak 
szerint adja ki: 

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

2. A költségvetési szerv székhelye: 
Címe 
1105 Budapest, Ászok utca 1-3. 

3. Az alapítás éve: 
1974 

4. Az intézmény alapítója, székhelye: 
X. ker. Tanács V égrehajtó Bizottsága 
ll 02 Budapest, Pataki István tér 29. 

5. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 

Napközi Otthonos Óvoda (1105 Budapest, Ászok utca 1-3.) 

6. Közfeladata: 

Hrsz. 
41446 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján közrernűködik a helyi óvodai 
nevelésben, ellátásban, a többi gyennekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek 
óvodai nevelésében. 

7. A költségvetési szerv szakmai alaptevékenysége: 

A Kőbányai Mászóka Óvoda feladata a helyi óvodai nevelés, ellátás során különösen: 
a) nevelési feladatok ellátása a gyennekek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig, 

legalább napi négy 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 gyárnügyi igazgatásról szóló törvényben 
meghatározottak szerint a gyermekek napközbeni ellátása, 

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

d) speciális tehetséggondozó programokat szervezhet hátrányos helyzetű gyermekek részére, 
e) tehetségpontként rnűködhet, 
f) különleges bánásmódot igénylő gyermekek, beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő gyermekek ellátása, 
g) az illetékes szakértői bizottság szakértői véleménye alapján a többi gyerekkel együtt 

nevelhető-oktatható autizmus spektrum zavarral küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek 
ellátása, 



h) az egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 
zavarral) küzdő, a tőbbi gyennekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyennekek 
ellátása az illetékes szakértői bizottság véleménye alapján. 

8. A költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása: 
851020- Óvodai nevelés 

9. Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkciók rendje szerinti besorolása: 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
06601 O Zöldterület-kezelés 
09111 O Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 

feladatai 
091140 
096010 
104060 
107080 

Óvodai nevelés, ellátás müködtetési feladatai 
Óvodai intézményi étkeztetés 
A gyermekek, fiatalok és családok éietminőségét javító prograrnak 
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és prograrnak 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

10. A költségvetési szerv illetékessége, működési köre: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
müködési körzet, amit az alapító okirat mellék1ete tartalmaz. 

ll. Az intézmény típusa: 
óvoda 

12. Maximális gyermeklétszám: 
160 fő 

13. Csoportok száma: 
6 

14. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 
Ingatlan: 
Megnevezése Címe 
Kőbányai Mászóka Óvoda 1105 Budapest, Ászok utca 1-3. 

Hrsz. 
41446 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról 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. 

15. 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. 

16. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
ll 02 Budapest, Sz en t László tér 29. 
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17. 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. 

18. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok 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 2013. évi V. törvény szerint. 

Záradék: 

l. A Kőbányai Mászóka Óvoda (1105 Budapest, Ászok utca 1-3.) módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a /2014. (VIII. 28.) határozatával201 4. szeptember l-jei hatállyal adta ki. 

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

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

Budapest, 2014. szeptember l. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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35. melléklet a ... 201-l. (VJJJ. 28.) KÖKT határozarhoz: 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkonnányzat Képviselő-testülete a 497/2012. (XII. 13.) 
határozatával jóváhagyott, Kőbányai Zsivaj Óvoda (1105 Budapest, Zsivaj utca 1-3.) alapító 
okiratát a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (6) 
bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján az alábbiak szerint módosítja: 

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

"Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Zsivaj 
Óvoda (ll 05 Budapest, Zsivaj utca 1-3.) alapító okiratát a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. tőrvény 41. § (6) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése és az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Konn. rendelet 5. § (l) és (2) bekezdése, valamint a 
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján a módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak 
szerint adja ki:" 

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

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

3. Az alapító okirat 2. pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

"2. A költségvetési szerv székhelye: 
Címe 
1105 Budapest, Zsivaj utca 1-3. 

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

"3. Az alapítás éve: 
1971" 

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

"4. Az intézmény alapítója, székhelye: 
X. ker. Tanács V égrehajtó Bizottsága 
ll 02 Budapest, Pataki István tér 29." 

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

"5. Közfeladata: 

Hrsz. 
41400/13" 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján közreműködik a helyi óvodai 
nevelésben, ellátásban, a többi gyermekkel egyűtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek 
óvodai nevelésében." 

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

"6. A költségvetési szerv szakmai alaptevékenysége: 

A Kőbányai Zsivaj Óvoda feladata a helyi óvodai nevelés, ellátás során különösen: 
a) nevelési feladatok ellátása a gyermekek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig, 

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



b) a gyennek ek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások 
biztosítása, a gyennekek 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) különleges bánásmódot igénylő gyermekek, beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő gyermekek ellátása, 
g) az illetékes szakértői bizottság szakértői véleménye alapján a többi gyerekkel együtt 

nevelhető-oktatható autizmus spektrum zavan-al küzdő, integráltan nevelhető hallássérült 
sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása, 

h) az egyéb pszichés fejlődési zavan-al (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 
zavan-al) küzdő, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek 
ellátása az illetékes szakértői bizottság véleménye alapján." 

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

"7. A költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása: 
851020- Óvodai nevelés" 

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

"8. Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkciók rendje szerinti besorolása: 

013350 
066010 
082093 
091110 
091120 

091140 
096010 
104060 
107080 

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
Zöldterület-kezelés 
Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 
feladatai 
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
Óvodai intézményi étkeztetés 
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok 
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat." 

l O. Az alapító okirat 9. pontja helyébe az aláóbi szöveg lép: 

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

ll. Az alapító okirat 10. pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

"10. Az intézmény típusa: 
óvoda" 

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

"ll. Maximális gyermeklétszám: 
100 fő" 

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

"12. Csoportok száma: 
4" 
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14. Az alapító okirat 13. pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

"13. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 
Ingatlan: 
Megnevezése 
Kőbányai Zsivaj Óvoda 
az Apró Csodák Bölcsődével 
közösen használt osztatlan ingatlan 

Címe 
1105 Budapest, Zsivaj utca 1-3. 

Hrsz. 
41400/13 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról 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." 

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

"14. 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." 

16. Az alapító okirat a következő 15. ponttal egészül ki: 

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

17. Az alapító okirat a következő 16. ponttal egészül ki: 

"16. 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." 

18. Az alapító okirat a következő 17. ponttal egészül ki: 

"17. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok 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 2013. évi V. törvény szerint." 

19. Az alapító okirat Záradékának helyébe a következőszöveg lép 

"Záradék: 

l. A Kőbányai Zsivaj Óvoda (1105 Budapest, Zsivaj utca 1-3.) módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a /2014. (VIII. 28.) határozatával201 4. szeptember l-jei hatállyal adta ki. 

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

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

l. A Kőbányai Zsivaj Óvoda (1105 Budapest, Zsivaj utca 1-3.) alapító okiratának módosító okiratát 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a /2014. (VIII. 28.) 
határozatával 2014. szeptember l-ei hatállyal adta ki. 

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

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

Budapest, 2014. szeptember l. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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36. melléklet a ... 2014. (VIII. 28.) KÖKT határozathoz: 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Zsivaj 
Óvoda (ll 05 Budapest, Zsivaj utca 1-3.) alapító okiratát a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 20 ll. évi C LXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdésében, valamint az államháztartásról sz ó ló 
2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti 
köznevelésről sz ó ló 20 ll. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése és az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § (l) és (2) bekezdése, valamint a 
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján a módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak 
szerint adja ki: 

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

2. A költségvetési szerv székhelye: 
Címe 
1105 Budapest, Zsivaj utca 1-3. 

3. Az alapítás éve: 
1971 

4. Az intézmény alapítója, székhelye: 
X. ker. Tanács V égrehajtó Bizottsága 
ll 02 Budapest, Pataki István tér 29. 

5. Közfeladata: 

Hrsz. 
41400/13 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján közreműködik a helyi óvodai 
nevelésben, ellátásban a többi gyennekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek 
óvodai nevelésében. 

6. A költségvetési szerv szakmai alaptevékenysége: 

A Kőbányai Zsivaj Óvoda feladata a helyi óvodai nevelés, ellátás során különösen: 
a) nevelési feladatok ellátása a gyermekek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig, 

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

b) a gyennek ek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások 
biztosítása, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben 
meghatározottak szerint a gyermekek napközbeni ellátása, 

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

d) speciális tehetséggondozó programokat szervezhet hátrányos helyzetű gyermekek részére, 
e) tehetségpontként működhet, 
f) különleges bánásmódot igénylő gyermekek, beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő gyermekek ellátása, 
g) az illetékes szakértői bizottság szakértői véleménye alapján a többi gyerekkel együtt 

nevelhető-oktatható autizmus spektrum zavarral küzdő, integráltan nevelhető hallássérült 
sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása, 



h) az egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 
zavarral) kűzdő, a többi gyermekkel egyűtt nevelhető sajátos nevelési igény(í gyermekek 
ellátása az illetékes szakértői bizottság véleménye alapján. 

7. A köitségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása: 
8510 20- Óvodai nevelés 

8. Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkciók rendje szerinti besorolása: 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
06601 O Zöldterület-kezelés 
082093 Közművelődés- egész életre kitetjedő tanulás, amatőr művészetek 
09111 O Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 

feladatai 
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
096010 
104060 
107080 

Óvodai intézményi étkeztetés 
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító prograrnak 
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és prograrnak 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

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

10. Az intézmény típusa: 
óvoda 

ll. Maximális gyermeklétszám: 
100 fő 

12. Csoportok száma: 
4 

13. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 
Ingatlan: 
Megnevezése 
Kőbányai Zsivaj Óvoda 
az Apró Csodák Bölcsődével 
közösen használt osztatlan ingatlan 

Címe 
1105 Budapest, Zsivaj utca 1-3. 

Hrsz. 
41400/13 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról 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. 

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

15. költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 
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16. 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. 

17. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok 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 2013. évi V. törvény szerint. 

Záradék: 

l. A Kőbányai Zsivaj Óvoda (1105 Budapest, Zsivaj utca 1-3.) módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a /2014. (VIII. 28.) határozatával201 4. szeptember l-jei hatállyal adta ki. 

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

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

Budapest, 2014. szeptember l. 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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