
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Jegyzője 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

k . . számú előte1jesztés 

a Kőbányai Mocorgó Óvoda alapító okirata módosításáról és egységes szerkezetbe 
foglalásáról 

1. Tartalmi összefoglaló 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) és 
a Magyar Állam osztatlan közös tulajdonában áll a Budapest X. kerület, Kőbányai út 30. szám 
alatti 3 8920 helyrajzi számú „kivett ipartelep" müvelési ágú ingatlan. 

Az Önkormányzat és a Magyar Állam az ingatlant a T-87528 számú változási vázrajz alapján 
megosztotta. A megosztást a Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala 
Földmérési és Földügyi Osztálya a 800402/12/2016 számú határozatában engedélyezte, és a 
129908/3/2016 számú határozatával a változást az ingatlan-nyilvántartásban átvezette. 

A fenti határozatok alapján a 38920 helyrajzi számú ingatlan megszünt, és ezzel egyidőben 
kilenc (38920/1-38920/9 alszámmal jelölt) ingatlan alakult ki. 

A 38920/9 helyrajzi számú kivett ipartelep tulajdonosa (7442/78420-ad részben) az 
Önkormányzat. 

A Kőbányai Mocorgó Óvoda az Önkormányzat tulajdonrészén található, ezért az alapító 
okiratában szereplő 38920 helyrajzi számot 38920/9 számra módosítani szükséges. 
A módosítás a törzskönyvi nyilvántartás adatkörét nem érinti, ezért a Magyar Államkincstár 
felé iratbefogadási kérelemmel kell élni annak érdekében, hogy a MÁK törzskönyvi 
nyilvántartásába feltöltött dokumentumai között a módosított helyrajzi számot tartalmazó 
alapító okirat szerepeljen. 

Az alapító okirat módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a határozat 
mellékletei tartalmazzák. 

II. Hatásvizsgálat 

Az alapító okirat a módosítás után a _jelenlegi állapot szerinti valós helyrajzi számot 
tartalmazza. 

III. A végrehajtás feltételei 

Az alapító okirat módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot meg kell 
küldeni a MÁK részére a módosított dokumentumok feltöltése végett. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2018. január,, )'f _ 



1. melléklet az előte1jesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2018. (1. .... ) határozata 
a Kőbányai Mocorgó Óvoda alapító okirata módosításáról és egységes szerkezetbe 

foglalásáról 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Mocorgó Óvoda (1101 Budapest, Kőbányai út 30.) alapító okiratát az 1. mellékletben foglalt 
tartalommal módosítja, és a 2. melléklet szerint kiadja az egységes szerkezetbe fog lalt alapító 
okiratot. 

2. Ez határozat 20 18. január 26-án lép hatályba. 
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1. melléklet a . ../2018. (1. ... .) KÖKT határozafhoz 

Okirat száma: K/3341/1/2018/KCO 

Módosító okirat 

A Kőbányai Mocorgó Óvoda Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete által 2017. május 17. napján kiadott, K/ 17874-/ 4/ 2017 / 11 számú 
alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/ A. §-a és a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján - a ... / 2018. (I. .... ) 
KÖKT határozatra figyelemmel - a következők szerint módosítom: 

1. Az alapító okirat 6.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

" 
63 Afld 11 '' 1 'j' . . . e a ate atast szo 1ga o ingat anvagyon: 

ingatlan címe ingatlan vagyon feletti az ingat lan 
helyrajzi rendelkezés joga funkc iója, cé lja 
száma vagy a vagyon 

haszná lati joga 

1101 Budapest, Kőbányai út 30. 38920/9 haszná lati jog óvoda 
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Je len módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjátó l kell alka lmazni. 

Kelt: Budapest, 2018. január „ 

P.H. 

Kovács Róbert 
polgármester 



2. melléklet a .. ./2018. (I .... ) KÖKT határozathoz 

Okirat száma: K/3341/2/2018/KCO 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/ A. §-a és a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Kőbányai Mocorgó Óvoda alapító 
okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv megnevezése: Kőbányai Mocorgó Óvoda 

1.2. A költségvetési szerv székhelye: 1101 Budapest, Kőbányai út 30. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1980. május 15. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

2.2.2. székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1 .1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete 

3.1.2. székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

3.2.2. székhelye: 1102 Budapest, Szent Lász ló tér 29. 



4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: a nemzeti köznevelésrő l szóló 2011. évi CXC. törvény alapján 
ellátja a helyi óvodai nevelést és a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű 
gyermekek óvodai nevelését. 

4 2 AJ "l ' f" '] 1 ' ]l h' t t' . 1 , t' b .. <0 tsegvetes1 szerv oteve <enysegene < a am az ar asi sza <agaza ·1 l' esoro asa: 

szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 Óvodai nevelés 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
a) nevelési feladatok ellátása a gyermekek hároméves korától a tankötelezettség 

kezdetéig, legalább napi négy óra biztosítása az óvodai nevelésre kötelezett 
gyermekek számára a nevelési év kezdő napjától, 

b) a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába fog laló 
foglalkozások biztosítása, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
törvényben meghatározottak szerint a gyermekek napközbeni ellátása, az óvoda 
zárva tartásának ideje alatti a rászoruló gyermekek intézményen kívü li 
étkeztetésének biztosítása, 

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

dJ különleges bánásmódot i génylő gyermekek, beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő gyermekek ellátása, 

e) az illetékes szakértői bizottság szakértői véleménye alapján a többi gyermekke l 
együtt nevelhető-oktatható autizmus spektrum zavarral küzdő, enyhe fokban 
látáscsökkent, halláscsökkent, mozgássérült sajátos nevelési igényű gyermekek 
e ll átása, 

f) az egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, a többi gyermekkel együtt nevelhető 
sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása az ill etékes szakértő i bizottság 
véleménye alapján, 

g) speciális tehetséggondozó programok szervezése hátrányos helyzetű gyermekek 
részére, 

h) tehetségpontként működhet. 

44 A 1 "l '] 1 1 . f k . , · 1·T .. <O tsegvetes1 szerv a apteve <enysegene < <0rmanyzat1 un c10 szerinti meg1e o ese: 

kormányzati kormányzati funkció megnevezése 
funkciószám 

1 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodássa l kapcsolatos 

feladatok 

2 066010 Zöldterület-kezelés 

3 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fe jl esztése 

4 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai fe ladatai 

5 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának 

szakmai feladatai 

6 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

7 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

8 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

9 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 
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10 104060 

11 107080 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működés i terü lete : Budapest, X. kerület Hungária körút 
5-7., Kőbányai út 30., 43/ A, 4.3 /8, 45/ A F-1, F-2, G, J-1, J-2, H-1, H2, K-1, K-2 egység, Könyves 
Kálmán körút páratlan oldal, Lengyel sétány, Vajda Péter utca páros o ldal. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A kö ltségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőj ét a Budapest 
Főváros X. kerü let Kőbányai Önkormányzat Képvise l ő-testülete öt év határozott i dőre bízza 
meg nyilvános pályázati eljárás útján. Az intézmény vezetőjét a Budapest Főváros X. kerü let 
Kőbánya i Önkormányzat Képvise l ő-testü l ete menti fe l. Az egyéb munká ltató i jogkört 
Budapest Főváros X. kerü let Kőbánya i Önkormányzat polgármestere gyakorolja. Az 
intézmény vezetője a közalka lmazottak jogá ll ásáró l szó ló 1992. évi XXXIII. törvény szerinti 
közalkalmazotti jogviszonyba kerül kinevezésre. 

5.2. A kö ltsé vetés i szervnél alka lmazásban á lló személ ek ·o viszon a: 

1 

2 

foglalkoztatás i jogviszony 

közalka lmazotti jogviszony 

jogviszonyt szabályozó jogszabály 

a közalka lmazottak jogá llásáró l szó ló 1992. évi XXXIII . 
törvén 

a Pol ári Törvén kön rő l szó ló 2013 . évi V. törvén 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény 

6.1.1. típusa: óvoda 

6.1.2. alapfe ladatának jogszabály szennll megnevezése: óvodai nevelés, a többi 
gyermekke l együtt neve l hető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: a kö ltségvetési szerv pénzügyi
gazdá lkodás i fe ladatait a Kőbányai Po lgármesteri Hivatal (1102 Budapest, Szent 
László tér 29 .) látja el. 

6.2. A fe ladate llátási he lyenként fe l vehető maximá lis gyermek-, ta nulólétszám a köznevelési 
mtezmeny 

fe ladatellátási hely megnevezése tagozat megje lölése 
maximá lis gyermek-, 
tanu ló létszám 

1 Kőbányai Mocorgó Óvoda 150 fő 

63 Af l d 11 ' ' 1 ' l '. .. e a ate atast szo ga o mga t anvagyo n: 

ingatlan címe ingatlan vagyon fe letti az ingatlan 
helyrajzi rendelkezés joga funkciója, cé lja 
száma vagy a vagyon 

használati joga 
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1101 Budapest, Kőbányai út 30. 38920/9 használati jog óvoda 
1 

Az á ll amháztartásró l szóló törvény végrehajtásáró l szó ló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Ál lamkincstár nevében igazo lom, hogy jelen alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Kőbányai 
Mocorgó Óvoda 2018 . ... napján kelt, napjától alkalmazandó 
K/3341/1/2018/KCO okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti 
tarta lmának. 

Kelt: 

P.H. 

Magyar Államkincstár 
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