
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Polgármestere 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

2~. számú előterjesztés 

a Kőbányai Csupa Csoda Óvoda és a Kőbányai Mocorgó Óvoda átszervezéséről 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Budapest X. kerület, Kőbányai út 30. szám alatt lévő, 38920/9 helyrajzi számú ingatlan 
7442/78420-ad tulajdoni hányadának elidegenítéséről szóló 82/2018. (IV. 10.) KÖKT 
határozat értelmében Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyar Állam részére elidegeníti a Budapest 
X. kerület, Kőbányai út 30. szám alatt lévő, 38920/ 9 helyrajzi számú ingatlan önkormányzati 
tulajdonban álló 7442/78420-ad tulajdoni hányadát 280 millió Ft eladási áron azzal a 
feltétellel, hogy a Magyar Állam az óvodai telephely megszüntetéséig, de legkésőbb a Magyar 
Műszaki és Közlekedési Múzeum kivitelezési munkálatainak a megkezdéséig a Mocorgó 
Óvoda épületének és az Óvoda által használt telekterületnek a térítésmentes használatát az 
Önkormányzat részére biztosítja. A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert az 
adásvételi szerződést megkötésére. 

A Képviselő-testület kifejezte azt a szándékát a kőbányai önkormányzati fenntartású 
intézmények átszervezéséről szóló 81/2018. (IV. 10.) KÖKT határozatában, hogy a Kőbányai 
Csupa Csoda Óvodát (1101 Budapest, Kőbányai út 38.) és a Kőbányai Mocorgó Óvodát 
(1101 Budapest, Kőbányi út 30.) átszervezze oly módon, hogy a Kőbányai Csupa Csoda 
Óvoda beolvad a Kőbányai Mocorgó Óvodába. 

A fenntartó a köznevelési intézmény megszüntetésével, átszervezésével összefüggő döntése 
előtt köteles beszerezni az intézmény alkalmazotti közössége, az óvodaszék, valamint a szülői 
szervezet véleményét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: 
Nkt.) 83. § (3) és (4) bekezdés értelmében. 

A vélemény kialakításához a fenntartó hozzáférhetővé tette a véleményezési joggal 
rendelkezők részére a köznevelési intézmények átszervezéséről szóló előterjesztést, amelyet a 
Képviselő-testület 2018. április 10-én tárgyalt, továbbá fórumok keretében tájékoztattam az 
érintetteket - a Kőbányai Mocorgó Óvodában 2018. március 19-én és április 26-án, a 
Kőbányai Csupa Csoda Óvodában 2018. április 18-án - a fenntartói döntés meghozatalához 
rendelkezésére álló információkról. 

A köznevelési intézmények vezetői a véleményeket 2018. május 7-én megküldték a 
fenntartónak. A véleményezési joggal rendelkezők véleménye az előterjesztés 2-5 . melléklete. 

II. Hatásvizsgálat 

Az államháztartásról szóló 2011 . évi CXCV. törvény ( a továbbiakban: Áht.) 11. § (3) 
bekezdése szerint a költségvetési szerv más költségvetési szervvel összeolvadás vagy 
beolvadás útján egyesíthető. Összeolvadásnál az összeolvadó költségvetési szervek 
megszűnnek, jogutódjuk az átalakítással létrejövő új költségvetési szerv. Beolvadásnál a 



beolvadó költségvetési szerv megszűnik, jogutódja az egyesítésben részt vevő másik 
költségvetési szerv 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Csupa 
Csoda Óvoda intézményvezetői feladatainak ellátására vonatkozó megbízásról szóló 
317/2017. (IX. 21.) KÖKT határozat alapján Toldi Tímeát bízta meg a Kőbányai Csupa 
Csoda Óvoda (1101 Budapest, Kőbányai út 38.) magasabb vezetői teendőinek ellátásával 
2017. október l-jétől 2018. július 31-éig terjedő határozott időre. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Mocorgó Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálásáról szóló 244/2015 . (VI. 25 .) 
KÖKT határozat alapján Bernáthné Balogh Ildikót bízta meg a Kőbányai Mocorgó Óvoda 
(1101 Budapest, Kőbányai út 30.) magasabb vezetői teendőinek ellátásával 2015. augusztus 
l-jétől 2020. július 31-éig terjedő határozott időre. 

A fentiekre tekintettel javasolom 2018. augusztus l-jével beolvadó intézményként a Kőbányai 
Csupa Csoda Óvodát (1101 Budapest, Kőbányai út 38.) meghatározni, így mint beolvadó 
költségvetési szerv megszűnik 2018. július 31-ével, és a jogutódja a Kőbányai Mocorgó 
Óvoda (1101 Budapest, Kőbányai út 30.) lesz. A beolvadás útján egyesített költségvetési 
szerv székhelye az 1101 Budapest, Kőbányai út 38. címen, a telephelye az 1101 Budapest, 
Kőbányai út 30. címen kerül meghatározásra. A telephely legkésőbb a Magyar Műszaki és 
Közlekedési Múzeum kivitelezési munkálatainak a megkezdéséig működne. 

X. kerü leti Budapest 
lakóhely vagy más 

Óvoda csoport 
csoport 

létszám 
tartózkodási helv kerülete óvodában iskolába 

besorolás 
körzeten ebből 

vagy marad megy 

kívüli körzetes 
vidék a 

lakóhely 
Csupa Csoda 

Hold 
kis-középső- 18 3 13 2 18 0 

Óvoda nagy 
Csupa Csoda 

Csillag kicsi 22 4 16 2 22 0 
Óvoda 
Csupa Csoda 

Felhő középső-nagy 20 4 14 2 19 1 
Óvoda 
Csupa Csoda 

Nap 
kis-középső-

21 12 9 0 5 16 
Óvoda nagy 
Mocorgó Óvoda Süni nagycsoport 17 10 4 3 1 16 
Mocorgó Óvoda Katica nagy-középső 22 7 9 6 22 0 
Mocorgó Óvoda Cica kiscsoport 24 11 8 5 24 0 
Mocorgó Óvoda Maci mini kicsi 24 7 14 3 24 0 
Mocorgó Óvoda Pillangó vegyes 20 7 4 9 14 6 

ÖSSZES 188 65 91 32 149 39 
1. táblázat: a Csupa Csoda Ovodában és a Mocorgó Ovodában jelenleg jogviszonnyal 

rendelkező gyermekek létszáma 

A 2018/2019. nevelési évre a jelenleg óvodai jogviszonnyal rendelkező gyermekek közül 64 
gyermek marad a Kőbányai Csupa Csoda Óvodában és 85 gyermek a Kőbányai Mocorgó 
Óvodában. 

A személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai alapján a 2014. szeptember 1. és 2015 . 
augusztus 31. között született gyermekeket vizsgáltuk, ez alapján a Kőbányai Mocorgó 
Óvodába 9 körzetes gyermek, a Kőbányai Csupa Csoda Óvodába 33 körzetes gyermek 
jelentkezése várható a 2018/2019. nevelési évre. 
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Az alapító okiratban a nevelési, oktatási feladatot ellátó feladatellátási helyenként felvehető 
maximális gyermeklétszámot kell meghatározni. Javasolom a székhelyen 100, valamint a 
telephelyen is 100 főben meghatározni a maximálisan felvehető gyermeklétszámot. 

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

Az okiratok a Magyar Államkincstár honlapján közzétett aktuális formanyomtatvány 
felhasználásával készültek a kitöltési útmutató szerint. 

Az átszervezés az intézmény engedélyezett alkalmazotti létszámának csökkentését vonja 
maga után a gyermeklétszám (az engedélyezett létszám összesen 250-ről 200-ra változik) 
illetve a csoportszám (9-ről 8-ra változik) csökkentése kapcsán. 

Kőbányai Kőbányai Kőbányai 

Mocorgó Csupa Csoda Mocorgó 
munkakör/beosztás Óvoda (2018. Óvoda (2018 . Óvoda (2018. eltérés 

január 1- január 1- szeptember 1-
jétől) jétől) jétől) 

óvodavezető 1 1 1 -1 

fejlesztőpedagógus 1 1 2 0 
pedagógus munkakör 

óvodapedagógus csoportban 10 8 16 -2 

pszichológus 0,5 0,5 1 0 

óvodatitkár 1 1 2 0 

nevelést segítők pedagógiai asszisztens 1 1 2 0 

dajka 5 4 8 -1 

technikai 
technikai létszám (kertész, 

2 2 4 0 konyhalány, takarító) 
ÖSSZES 21,5 18,5 36 -4 

2. táblázat: az engedélyezett létszám 

Tekintettel arra, hogy a kerületben több álláshely is betöltetlen, ezáltal biztosított az 
álláshelyek felajánlása. Az előterjesztés 6. melléklete mutatja be intézményenként a 
betöltetlen álláshelyeket. 

Az engedélyezett álláshelyek megszűnésével járó bérmegtakarítást az alábbi táblázat 
tartalmazza. 

elvonásra kerülő illetmény/hó/fő 
3 havi Szociális 

4 havi 
létszám illetmény hozzájárulási EHO SZJA álláshely (munkakör) (Ft) 

(Ft) adó (Ft) 
cafeteria 

óvodapedagógus 3 fő 283 185 2 548 665 496 990 125 100 20 667 22 143 

dajka 1 fő 198 550 595 650 116 152 41 700 6 889 7 381 

Összes 3 144 315 613 142 166 800 27 556 29 524 

Javasolom a négy megszűnő álláshelyre vonatkozó mindösszesen 3 981 337 Ft összeg (3 311 
115 Ft személyi juttatás és 670 222 Ft munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási 
adó) visszavonását az intézmény költségvetéséből. 

A Kőbányai Mocorgó Óvoda egy csoportjának megszűnése a csoportszám alapján 
meghatározott dologi és felhalmozási normatíva arányos összegének visszavonásával jár. A 
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megszűnő csoportra eső dologi normatíva összege 2018 utolsó négy hónapjára kiszámítva 
bruttó 134 042 Ft, a felhalmozási normatíva bruttó 53 382 Ft, összesen 187 424 Ft. 

III. A végrehajtás feltételei 

Az Nkt. 83. § (2) bekezdés a) pontja szerint a fenntartó dönt a köznevelési intézmény 
átszervezéséről. A fenntartó legkésőbb az intézkedés tervezett végrehajtása éve májusának 
utolsó munkanapjáig hozhat döntést a nevelési-oktatási intézmény átalakításáról [Nkt. 84. § 
(7) bekezdés]. 

Az átszervezéshez kapcsolódóan az alapító okirat módosítását, az egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratot és a megszüntető okiratot meg kell küldeni a Magyar Államkincstár 
részére a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés végett. 

A) A költségvetési szerv megszüntetése 

Az Áht. 105. § (1) és (2) bekezdése szerint a költségvetési szerv a törzskönyvi nyilvántartásba 
való bejegyzésével, a bejegyzés napjával jön létre, és a törzskönyvi nyilvántartásból való 
törlésével, a törlés napjával szűnik meg. A költségvetési szerv létrehozásáról, átalakításáról , 
illetve megszüntetéséről rendelkező alapító okirat későbbi időpontot is megállapíthat, ez 
esetben a kincstár a költségvetési szervet ezen időponttal jegyzi be a törzskönyvi 
nyilvántartásba, illetve törli a törzskönyvi nyilvántartásból. 

Átalakítás esetén a megszűnő költségvetési szervet a jogutód költségvetési szerv vagy szervek 
bejegyzésével egyidejűleg, a jogutód vagy jogutódok feltüntetésével kell törölni a törzskönyvi 
nyilvántartásból. 
A költségvetési szerv megszüntetéséről a nem jogszabállyal alapított költségvetési szerv 
esetén megszüntető okiratban kell rendelkezni [ Áht. 11. § (7) bekezdése]. 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Ávr.) 14. § (2) bekezdése alapján a megszüntető okiratban rendelkezni kell a 
megszüntetés okáról, a megszűnő költségvetési szerv közfeladatának jövőbeni ellátásáról , és 
meg kell jelölni azt a naptári napot, ameddig vagy azt az időtartamot, amelyre vonatkozóan, 
és meghatározható azon kör, mérték, amelyre kiterjedően a költségvetési szerv utoljára 
kötelezettséget vállalhat. A költségvetési szerv ezzel ellentétes kötelezettségvállalása semmis. 

Az alapító okiratot és annak módosítását az alapító szerv adja ki a kincstár által rendszeresített 
formanyomtatvány alkalmazásával [Áht. 8/A. § (2) bekezdése] . 

Az Ávr. 14. § (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv megszüntetését megelőzően az 
irányító szervnek gondoskodnia kell 

a) a közfeladat jövőbeni ellátása módjának, szervezeti formájának meghatározásáról , 
kivéve, ha a megszüntetésre azért került sor, mert a közfeladat iránti szükséglet megszűnt, 

b) az eszközök és a források leltározásáért, az éves költségvetési beszámoló elkészítéséért, 
a vagyonátadás lebonyolításáért felelős személyek kijelöléséről, a feladatok határidőinek 
meghatározásáról, 

e) az ellátandó közfeladatokhoz tartozó hatósági engedélyeknek - a megszüntetendő 
költségvetési szerv kérelmére történő - visszavonásáról és annak előkészítéséről, hogy az új 
hatósági engedélyek a közfeladatokat a továbbiakban ellátó szervek részére kiadhatóak 
legyenek, 

d) ha a közfeladat ellátásához díjbevétel kötődik, a díjbeszedési jogosultság átadásának 
előkészítéséről , 
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e) a költségvetési szerv alkalmazásában álló személyekkel kapcsolatos munkáltatói 
intézkedések meghatározásáról, a határidők kijelöléséről, a közfeladatokat a továbbiakban 
ellátó szervek részéről történő továbbfoglalkoztatás lehetőségéről. 

A megszüntetett költségvetési szerv bejelentési kötelezettségei: 

1) Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak: megszűnés bejelentése és záró adóbevallás készítése, 
2) Magyar Államkincstárnak: az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény. 43. §-a 

szerinti bejelentési kötelezettség, 
3) Hitelintézeteknek: bankszámlák megszüntetése és intézkedés az egyenlegnek és a 

megszüntetés utáni bevételeknek a jogutód szerv részére történő átutalásáról, 
4) Ellátottaknak: értesítés a megszűnésről és a jogutód szervezet megnevezéséről , 
5) Szerződő fe leknek: értesítés a megszűnésről és a jogutód szervezet megnevezésérő l , 

valamint a vonatkozó szerződések módosítása. 

A költségvetési szerv megszüntetésével összefüggő leltározási, beszámolókészítési, 
vagyonátadási és egyéb pénzügyi feladatok: 

Feladat Jogszabály Határidő Fe l e l ős 

Eszközök és a források 
368/2011. (XII. 31.) 

2018. július 31-ei Kőbányai Csupa Csoda 
le ltározása 

Korm. rendelet 14. § (1) 
fordulónappal Óvoda i ntézményvezetője 

bekezdés b) pontja 

4/2013 . (1. 11.) Korm. 
A megszűnés napját Kőbányai Mocorgó Óvoda 

Mérlegkészítés 
rendelet 30/ A. §-a 

követő harmincadik vezetője, Gazdasági és 
nap Pénzügyi Főosztály 

A 2018 . kö ltségvetési évről 
Kőbányai Mocorgó Óvoda 

le ltárral és főkönyvi kivonattal 4/2013. (1. 11.) Korm. A megszűnés napját 
alátámasztott költségvetési rende let 32. § (1) követő 60 napon 

intézményvezetője , 

beszámoló elkészítése, bekezdése belül 
Gazdasági és Pénzügyi 

jóváhagyása, megküldése 
Főosztály 

A költségvetési szerv 2018. 368/2011 . (XII. 31.) 
Kőbánya i Csupa Csoda 

júl ius 31-ével vállalhat utoljára Korm. rende let 14. § (2) 2018 . július 31. 
Óvoda intézményvezetője 

köte lezettséget bekezdése 

Vagyonátadás lebonyo Iításáért 
368/2011. (XII. 31.) Gazdasági és Pénzügyi 

felelős személyek kijelölése 
Korm. rendelet 14. § ( 1) 2018. július. 31. Főosztá ly , 

bekezdés b) pontja intézményvezetők 

Jogutódnál átvett eszközök és 
368/2011. (XII. 31.) 

Gazdasági és Pénzügyi 
források nyilvántartásba véte le 

Korm. rendelet 14. § (1) 2018. augusztus 3 1. 
Főosztá ly 

bekezdés b) pontj a 

Július havi térítési díjak 
368/2011. (XII. 31.) Kőbányai Csupa Csoda 
Korm. rendelet 14. § (1) 2018 . június 10. Óvoda vezetője, Kőbányai 

számlázása 
bekezdés d) pontja Mocorgó Óvoda vezetője 

Augusztus havi térítési díjak 
368/2011. (XII. 31.) 

Kőbányai Mocorgó Óvoda 
számlázása 

Korm. rendelet 14. § (1) 2018 . augusztus 31. 
vezetője 

bekezdés d) pontja 

Az étkezési program 
368/2011 . (XII. 31.) 

Gazdasági és Pénzügyi 
Korm. rendelet 14. § ( 1) 2018 . július 20. 

adatbázisának aktualizálása 
bekezdés d) pontja 

Főosztály 

E lőirányzat-maradvány 
368/2011. (XII. 31.) 

20 18. szeptember Gazdasági és Pénzügyi 
Korm. rendelet 14. § ( 1) 

átvezetése 
bekezdés b) pontja 

29. Főosztály 
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Bankszámla, fiókbérlet, 368/2011. (XII. 31.) 
Gazdasági és Pénzügyi 

bankkártya megszüntetése, Korm. rendelet 14. § ( 1) 2018 . augusztus 31. 
Főosztály 

bankszámlakövetés bekezdés b) pontja 

368/2011. (XII. 31.) Gazdasági és Pénzügyi 
Előlegek elszámolása Korm. rendelet 14. § ( 1) 2018 . július31. 

Főosztály 
bekezdés b) pontja 

Közüzemi, telekommunikációs 368/2011. (XII. 31.) Gazdasági és Pénzügyi 
és közétkeztetési szerződések Korm. rendelet 14. § (l) 2018. augusztus 31. Főosztá l y, Jegyzői 

módosítása bekezdés b) pontja Főosztály 

Egyéb dologi és fe lhalmozási 
368/2011. (XII. 31.) Kőbányai Mocorgó Óvoda 
Korm. rendelet 14. § (1) 2018. augusztus 31. vezetője, Gazdasági és 

szerződések módosítása 
bekezdés b) pontja Pénzügyi Főosztály 

B) Munkáltatóifeladatok 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 30. § 
(1) bekezdés b) pontja alapján a munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyt felmentéssel akkor 
szüntetheti meg, ha az önkormányzati képviselő-testület döntése alapján a munkáltatónál 
létszámcsökkentést, illetve átszervezést kell végrehajtani, és emiatt a közalkalmazott további 
foglalkoztatására nincs lehetőség. 

Feladat Intézkedésre jogosult felelős Határidő 

A munkáltató írásban tájékoztatja a 
közalkalmazottat a Kjt. 30/A. - 30/C. §-ok alapján 
az alábbiakról: 

A munkáltató fenntartója által fenntartott más, e 
törvény hatálya alá tartozó munkáltatóhoz az 
iskolai végzettségének és szakképzettségének, 

Jegyzői Főosztá ly 
szakképesítésének, továbbá - egészségügyi 
alkalmatlanság esetén - egészségi állapotának 

Személyügyi Osztály, 2018. július 31. 

megfelelő másik betöltetlen munkakör 
óvodavezető 

felajánlásának l ehetőségéről tájékoztatja a 
közalkalmazottat. 

A közalkalmazott a tájékoztatás közlésétől 
tájékoztatás közlésétől 

számított két munkanapon belül írásban 
közalkalmazott számított kettő 

nyilatkozik a munkakör-felajánlási lehetőség 
munkanap 

igénybevételéről. 

A munkáltató fenntartója a Kjt. 30/E. § szerinti 
nyilvántartás felhasználásával a megkereséstő 1 

a munkáltató 
számított öt napon belül közvetlenül tájékoztatja a Jegyzői Főosztály Személyügyi 

megkeresésétől számított 
közalkalmazott munkáltatóját azokról a osztály 
betöltetlen munkakörökről , amelyek a 

öt napon belül 

közalkalmazott részére felajánlhatók. 

A munkáltató írásban tájékoztatja 
felmentés közlésének 

a 
óvodavezető tervezett időpontja előtt 

közalkalmazottat a felajánlható munkakörökről. 
legalább tíz nappal 

A közalkalmazott írásban nyilatkozik a felajánlott 
közalka lmazott 

tájékoztatást követő öt 
munkakör e lfogadásáról. napon belül 
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A munkakör elfogadása esetén a munkáltató 
gondoskodik a kinevezés megfelelő 
módosításáról, illetve kezdeményezi a 
közalkalmazott áthe lyezését. Ha felaján lható 
munkakör nincs vagy a közalkalmazott a Jegyzői Főosztály Személyügyi 

2018 . augusztus 31. 
felajánlott munkakört elutasította, ezt a felmentést Osztály, óvodavezető 
tartalmazó iratban a munkáltatónak fel kell 
tüntetn ie. A fe lajánlott munkakör elfogadásáról 
szóló nyi latkozat elmaradását a munkakör 
elutasításának kell tekinteni . 

C) Intézményi dokumentumok módosítása 

A nevelő és oktató munka az óvodában pedagógiai program szerint folyik, amelyet az óvodák 
Óvodai nevelés országos alapprogramja alapján készítenek el. A pedagógiai programot a 
nevelőtestület fogadja el és az intézményvezető hagyja jóvá. A pedagógiai program azon 
rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra többletkötelezettség hárul, a 
fenntartó egyetértése szükséges. A pedagógiai programot nyilvánosságra kell hozni. [Nkt. 5. § 
(2) bekezdés és 26. § (1)] 
A köznevelési intézmény 
rendelkezéseket a szervezeti 
meg. 

működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó 
és működési szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) határozza 

Az óvoda házirendje a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek óvodai 
életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket állapítja meg. 
A köznevelési intézmény SZMSZ-ét, az intézmény házirendjét a nevelőtestület fogadja el. Az 
SZMSZ és a házirend azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra 
többletkötelezettség hárul, a fenntartó egyetértése szükséges. Az SZMSZ és a házirend 
nyilvános. (Nkt. 25. §) 

E három alapdokumentum aktualizálása, módosítása szükséges. 

IV. Döntési javaslat 

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

~(L Budapest, 2018. május „ !tf,,_ 

D. Kovács Róbert 
Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

D~ 
jegyző 
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1. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
.. ./2018. (V. 24.) határozata 

a Kőbányai Csupa Csoda és a Kőbányai Mocorgó Óvoda átszervezéséről 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Csupa Csoda Óvodát (1101 Budapest, Kőbányai út 38.) és a Kőbányai Mocorgó Óvodát (1101 
Budapest, Kőbányai út 30.) átszervezi oly módon, hogy a Kőbányai Csupa Csoda Óvoda 
beolvad a Kőbányai Mocorgó Óvodába 2018. augusztus l-jei hatállyal. 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Csupa Csoda Óvoda (1101 Budapest, Kőbányai út 38.) megszüntető okiratát az 1. melléklet 
szerinti tartalommal kiadja. 

3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Mocorgó Óvoda (1101 Budapest, Kőbányai út 30.) alapító okiratát a 2. melléklet szerinti 
tartalommal módosítja, és a 3. melléklet szerinti tartalommal kiadja az egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratot. 

4. A Képviselő-testület a Kőbányai Mocorgó Óvodában a pedagógus és a nevelő munkát 
segítő, valamint a technikai alkalmazottak álláshelyszámát 2018. szeptember l-jétől a 4. 
melléklet szerint állapítja meg. 

5. A Képviselő-testület a Kőbányai Mocorgó Óvodában a pedagógus és a nevelő munkát 
segítő alkalmazottak álláshelyszámát 2018. szeptember l-jétől a 5. melléklet szerint négy 
álláshellyel csökkenti 3 311 115 Ft személyi juttatás és 670 222 Ft munkaadókat terhe lő 

járulék és szociális hozzájárulási adó előirányzatának visszarendezésével egyidejűleg . A 
Képviselő-testület a visszavont 3 981 337 Ft összeget a Közalkalmazottak és köztisztviselők 
előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartalékába rendezi. 

6. A Képviselő-testület a Kőbányai Mocorgó Óvoda költségvetéséből a csoportmegszünés 
miatt bruttó 134 042 Ft dologi előirányzatot és bruttó 53 3 82 Ft felhalmozási előirányzatot 
visszarendez a Bevételkiesés tartalékába. 

7. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a költségvetési rendeleten történő átvezetés 
érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 

8. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Mocorgó Óvoda vezetőjét, hogy legkésőbb 2018. 
augusztus 25-éig módosítsa az intézményi dokumentumokat (pedagógiai program, szervezeti 
és működési szabályzat, házirend). 

Határidő: leltározási, beszámolási, vagyonátadási és egyéb pénzügyi 
feladatok: 2018. szeptember 29. 
munkaügyi intézkedések: 2018. augusztus 31. 
alapító okirat módosítása, megszüntető okirat: 2018. július 31. 

Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a Jegyzői Főosztály vezetője 
a Kőbányai Mocorgó Óvoda vezetője 
a Kőbányai Csupa Csoda Óvoda vezetője 
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1. melléklet a . ../2018. (V. 24.) KÖKT határozathoz 

Okirat száma: K/23721/2018/KCO 

Megszüntető okirat 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (7) bekezdése alapján a 
Kőbányai Csupa Csoda Óvoda megszüntető okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A megszűnő költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, törzskönyvi azonosító száma 

1.1. A megszűnő költségvetési szerv megnevezése: Kőbányai Csupa Csoda Óvoda 

1.2. A megszűnő költségvetési szerv székhelye: 1101 Budapest, Kőbányai út 38. 

1.3. A megszűnő költségvetési szerv törzskönyvi azonosító száma: 679923 

1.4. A megszűnő költségvetési szerv adószáma:1692681 7-2-42 

2. A költségvetési szerv megszüntetésének körülményei 

2.1. A költségvetési szerv megszűnésének dátuma: 2018. július 31. 

2.2. A költségvetési szerv megszüntetéséről döntést hozó szerv 

2.1.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

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

2.3. A költségvetési szerv megszüntetésének módja: beolvadással. 

2.4. A költségvetési szerv megszüntetésének oka: intézményegyesítés. 

2.5. A ·o utód költsé etési szerv 

székhel e 

1 Kőbán ai Mocor ó Óvoda 1101 Buda est, Kőbán ai út 30. 

2.6. A megszűnő költségvetési szerv által ellátott közfeladat( ok) jövőbeni ellátásának módja: a 
jogutód óvoda székhelyeként óvodai nevelés keretében látja el a közfeladatot. 

3. A költségvetési szerv megszüntetésével összefüggő átmeneti 
rendelkezések 
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3.1. A kötelezettségvállalás rendje 

3.1.1. A megszűnő költségvetési szerv általi kötelezettségvállalások határideje: 2018. 
július 31. 

Kelt: Budapest, 2018. május „ 

D. Kovács Róbert Antal 
polgármester 
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2. melléklet a . ../2018. (V. 24.) KÖKT határozathoz 

Okirat száma: K/3341/ 10/ 2018/ KCO 

Módosító okirat 

A Kőbányai Mocorgó Óvoda Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete által 2018. április 27. napján kiadott, K/ 3341/6/2018/ KCO 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. (V. 24.) 
KÖKT határozatra figyelemmel- a következők szerint módosítom: 

1. Az alapító okirat 1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„1.2 . A költségvetési szerv 
1.2.1. székhelye: 1101 Budapest, Kőbányai út 38. 

1.2.2. te le hel e: 

tele hel címe 

1 1101 Buda est, Kőbán ai út 30. 

2. Az alapító okirat 4.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

,,5.4. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budapest X. kerület, Barabás utca, 
Bihari út 12-től és 19-től végig, Csákó köz, Doba utca, Fokos utca, Gép utca, Hajlék utca, 
Hargita sétány, Hidas köz, Horog utca, Jegenye utca, Kisbacon utca, Kismartoni út, 
Kistorony park, Kőbányai út 30., 43/ A, 45 / A A, 8, C, D-1, D-2, F-1, F-2, G, J-1, J-2, H-1, HZ, K-
1, K-2 egység, 47. és 40-54-ig, Könyves Kálmán körút páratlan oldal, Lencse utca, Lengyel 
sétány, Luca köz, Mázsa tér, Mázsa utca, Monori utca, Nyerő utca, Platán sor, Pongrác köz, 
Pongrác út 15-től végig, Szállás köz, Szalonka köz, Száva utca 9-től és 14-től végig, Szita 
köz, Vajda Péter utca páros oldal, Vaskő utca, Vasláb utca, Vécs köz, Vika köz." 

3. Az alapító okirat 6.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési 
mtezmeny 

feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése 
maximális gyermek-, 
tanulólétszám 

1 Kőbányai Mocorgó Óvoda 100 fő 

2 1101 Budapest, Kőbányai út 30. 100 fő 
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4. Az alapító okirat 6.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

63Aild 11'' 1 '1 ' . 
H • ' e a ate atast szo 1ga o ingat anvagyon: 

ingatlan címe ingatlan vagyon feletti az ingatlan 
helyrajzi rendelkezés joga funkciója, célja 
száma vagy a vagyon 

használati joga 

1 1101 Budapest, Kőbányai út 38. 38924/ 9 használati jog óvoda 

2 1101 Budapest, Kőbányai út 30. 38920/ 9 használati jog óvoda 

Jelen módosító okiratot 2018. augusztus 1. napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Budapest, 2018. május ,, .... " 

D. Kovács Róbert Antal 
polgármester 
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3. melléklet a .. ./ 2018 (V. 24.) KÖKT határozathoz 

Okirat száma: K/3341/11/2018/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 

1.1.1. megnevezése: Kőbányai Mocorgó Óvoda 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 1101 Budapest, Kőbányai út 38. 

12 2 1 h 1 .. . te ep e lve: 

telephely megnevezése telephely címe 

1 1101 Budapest, Kőbánvai 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 
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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 László tér 29. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

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

42 Ak"I ' f' 'k .. o tsegvetes1 szerv oteve enysegene k '11 h' t t'. k' t' b a am az ar asi sza agaza 1 ) ' 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 foglaló 
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 kívüli 
étkeztetésének biztosítása, 

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

dJ különleges bánásmódot igénylő gyermekek, beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő gyermekek ellátása, 

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

!) 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, 

g) speciális tehetséggondozó programok szervezése hátrányos helyzetű gyermekek 
részére, 

h) tehetségpontként működhet. 
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4.4. A k 1 ' ' k ö tsegvetes1 szerv a apteve enysegene kk . f k . , . f . l"l' ormanyzat1 un c10 szerm I megJe o ese: 

kormányzati kormányzati funkció megnevezése 
funkciószám 

1 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok 

2 066010 Zöldterület-kezelés 

3 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

4 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

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 

10 104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok 

11 107080 Esé lyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budapest X. kerület, Barabás utca, 
Bihari út 12-tő l és 19-től végig, Csákó köz, Doba utca, Fokos utca, Gép utca, Hajlék utca, 
Hargita sétány, Hidas köz, Horog utca, Jegenye utca, Kisbacon utca, Kismartoni út, 
Kistorony park, Kőbányai út 30., 43 / A, 45 / A A, 8, C, D-1, D-2, F-1, F-2, G, J-1, J-2, H-1, HZ, 
K-1, K-2 egység, 47. és 40-54-ig, Könyves Kálmán körút páratlan oldal, Lencse utca, 
Lengyel sétány, Luca köz, Mázsa tér, Mázsa utca, Monori utca, Nyerő utca, Platán sor, 
Pongrác köz, Pongrác út 15-től végig, Szállás köz, Szalonka köz, Száva utca 9-től és 14-től 
végig, Szita köz, Vajda Péter utca páros oldal, Vaskő utca, Vasláb utca, Vécs köz, Vika köz. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete öt év határozott időre 
bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. Az intézmény vezetőjét a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete menti fel. Az egyéb munkáltatói 
jogkört Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat polgármestere gyakorolja. 
Az intézmény vezetője a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
szerinti közalkalmazotti jogviszonyba kerül kinevezésre. 

foglalkoztatási jogviszony 

1 
közalkalmazotti jogviszony 

2 

jogviszonyt szabályozó jogszabály 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvén 
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6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény 

6.1.1. típusa: óvoda 

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, a többi 
gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: a költségvetési szerv pénzügyi 
gazdálkodási feladatait a Kőbányai Polgármesteri Hivatal (1102 Budapest, Szent 
László tér 29.) látja el. 

6.2 . A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési 
mtezmenv 

feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése 
maximális gyermek-, 
tanulólétszám 

1 Kőbányai Mocorgó Óvoda 100 fő 

2 1101 Budapest, Kőbányai út 30. 100 fő 

63 Afld 11'' 1 'l' . .. e a ate atast szolga o mgat anvagyon: 

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

használati ioga 

1 1101 Budapest, Kőbányai út 38. 38924/ 9 használati jog óvoda 

2 1101 Budapest, Kőbányai út 30. 38920/ 9 használati jog óvoda 
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4. melléklet a .. ./2018 (V 24.) KÖKT határozathoz 

A B 

Kőbányai Mocorgó 

1. munkakör/beosztás Óvoda 2018 . 
szeptember l -jétől 

2. óvodavezető 1 
-

3. fejlesztőpedagógus 2 
- pedagógus munkakör 

4. óvodapedagógus csoportban 16 
-

5. pszichológus 1 

6. óvodatitkár 2 
~ 

7. nevelést segítők pedagógiai asszisztens 2 
-

8. daj ka 8 

9. technikai techn ikai létszám (kertész, konyhalány) 4 

10. Összesen 36 

5. melléklet a .. ./2018 (V 24.) KÖKT határozathoz 

A B 

1. Munkakör Alkalmazotti létszám csökkenése (fő) 

2. Óvodapedagógus 3 

3. Dajka 1 

4. Összesen: 4 

17 
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Kőbányai Csupa Csoda óvoda 
1101 Budapest, Kőbányai út 38. 
Telefon/fax: 36 (1) 262-5618 
E-mail: csupacsodaovi1@gmail.com 

Humánszolgáltatási Főosztály 
Köznevelési és Civilkapcso lati Osztály 
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Iktatószám: 150-I/20 18.05.07. 
Tárgy: Véleményezés 

Tisztelt Kálmánné Szabó Judit osztályvezető asszony! 

Kőbányai Csupa Csoda Óvoda alkalmazotti körének véleménye 
81 /2018.(IV.10.) KÖKT határozata a kőbányai önkormányzati fenntartású intézmények 
átszervezéséről , és előte1j esztés anyagáról. 

„A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum elhelyezése érdekében szükséges 

intézkedésekről szóló Kormányhatározat értelmében: 

A Múzeum projektjének telj es körű megvalósításához az előkészítés i munkákat legkésőbb 

2019. december 31. napj áig kell megvalósítani . Várható megnyitás 2022." 

Véleményünk : 

Minden terv elkészül az építkezés megkezdődhet! 

,,A területen lévő ingatlan tulajdonosai X. kerületi Önkormányzat, valamint a Magyar állam, 

itt helyezkedik el a Mocorgó óvoda. 

A Magyar Állam az Ingatlan önkormányzati tulajdonban álló tulajdoni hányadának 

megvásárlására elvi szándéknyilatkozatot tett." 

Véleményünk: 

VéteJi szándék az állam részéről. Természetesen mi is fontosnak tartjuk az önkormányzat által 

előte1j esztett Közlekedési Múzeum és Operaház Műhelyházának létrejöttét. Tudjuk, hogy 

ezek a beruházások fo ntosak, anyagilag is növelik a kerület bevételét, melyet nagy részben az 

Önkormányzat óvodáinak korszerűsítésére, és az óvodai udvarok szépítésére fordítanának. 

„Javasolom, hogy az önkormányzat biztosítsa az Ingatlant a Múzeum számára, és tegye meg 

az ezzel összefüggésben szükséges, köznevelési intézmények átszervezésére vonatkozó 

intézkedéseket." 



Véleményünk: 

A terület eladásának, következménye intézmény átszervezés. 

„Indokolt a Kőbányai Mocorgó Óvoda átszervezése, az intézmény felvételi körzetének 

módosítása." 

Véleményünk: 

Érthető a szükséges átszervezés és körzethatár módosítás. 

A beiratkozás időpontj ának kijelölése is változtatást igényelt. 

„A módosítás célja a Kőbányai Mocorgó Óvoda felvételi körzetének szűkítése és a Kőbányai 

Gyöngyike Óvoda körzetének bővítése." 

Véleményünk: 

Érthető a módosítás, egyet értünk vele. 

„Az óvoda felvételi körzetlistáját az alapító okirata tartalmazza, ezért az intézmények alapító 

okiratát módosítan i szükséges, egy idejűl eg ki kell adni az egységes szerkezetbe foglalt alapító 

okiratot is. Az érintett óvodavezetőkkel a körzethatárok módosításáról az egyeztetés 

megtörtént." 

Véleményünk: 

Egyeztetés történt a körzethatárokról az óvoda vezetőkkel Mocorgó, Gyöngyike. Az alapító 

okirat módosítása szükséges, egyet értünk vele. 

„A Köbányai Mocorgó Óvoda átszervezése 

Óvodai csoportok számát 5 csoporttal szemben 4 csoportban határozza meg. 15 0 fő 

engedélyezett férő helye, 108 gyermek vesz részt." 

Véleményünk: 

Az Nkt . 4. § 11 . pontja alapján intézményátszervezés a létszámcsökkentés. 

Indokolt a létszámcsökkentés, az óvodai ellátás biztosított marad 2018- 19 tanévben. 

A fenti átszervezés határideje 20 18 . Május 31. [Nkt. 84. § (7) bekezdés]. 

A további évekre nem készült hatástanulmány! 

A kerliletünkben elkezdődő nagyjelentöségű beruházások megvalósítása óhatatlanul többlet 

munkaerőt fog jelenteni, ami azt jelenti, hogy az ide érkező , fizikai munkások és szellemi 

dolgozók szívesebben dolgoznak itt, ha a gyermeküket eltudják helyezni a munkahelyükhöz 

közeli óvodákban és általános isko lákban, e dolgozó családok esetleges ide költözése tovább 

erősítheti a kerület adózó, munkaképes dolgozóinak létszámát. A mi óvodánk felvételi 



körzetét egyenlőre nem módosították, egyre több az olyan jelentkező, aki kerületi lakos, de 

nem körzetünkbe tartozó, a nagyobbik gyermek a szomszédos Szervátiusz iskola tanulója, 

ezért a kisebb gyermeket ide szeretnék óvodába íratni. Ezzel a napi utazási idő csökkentését 

szeretnék elérni a szülők . Fontosnak tartj uk a létszámunkat növelő tényezők figyelembe 

vételét, a különleges bánásmódot igénylő , és sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása 

szempontjából , hogy jövőbeni ellátásuk megoldható lesz-e a 25 fős csoportokban. Az idei 

tanévükben eddig / áprili s/ 2 BTM- es gyermekünk vo lt mostantól a létszámuk 8 főre 

emelkedett. SNI gyermekünk 3 fő, az Ó létszámuk is tovább növekszik. Ekkora létszám 

mellet nehezebb a nevelésük, speciális fejlesztésük. 

„Költségvetési szerv más költségvetési szervvel összeolvadás vagy beolvadás útj án 

egyes íthető . 

Beolvadás nál a beolvadó költségvetési szerv megszűnik, jogutódja az egyesítésben részt vevő 

másik költségvetés i szerv. Javasolom a Kőbányai Mocorgó Óvoda és a Kőbányai Csupa 

Csoda Óvoda egyesítését beolvadás útján." 

Véleményünk: 

A két óvoda ily módon történő átszervezése a számunkra a legkedvezőtlenebb választás nem 

tudunk egyet érteni vele! 

Mivel a 2018-19- es tanévben biztosított mind két óvoda működése, javasoljuk az átszervezés 

e részének elhalasztását. Mivel indoknak csak azt jelölték meg, a Csupa Csoda Óvoda 

beolvasztására, hogy a vezető i megbízása jelenlegi vezetőnknek lejár. 

Ké1jük, azt hosszabbítsák meg a következő nevelési évre!!! 

Méltánytalannak, és etikátlannak tartjuk jelenlegi vezetőnkkel szemben, hiszen eddig az Ó 

irányítása alatt tudtunk működni, vezetése alatt ebben a nevelési évben több új dolgot 

vezettünk be, az óvoda jobbá tétele érdekében a jövőre nézve terveket készítettünk, melyeket 

szeretnénk megvalósítani! Az eddig jól kialakult szokásaink, hagyományaink, illetve 

megszerzett eredményeink, többek között az Örökös Zöld Óvoda, és azok tevékenységei 

semmivé válhatnak! / Kértünk állásfog lalást a Mezőgazdasági Minisztériumtól, hogy az 

átszervezés, ha úgy történik meg, ahogy Önök gondolják, fenn tartható-e az Örökös Zöld 

Óvoda/ 

„Javasolom a Kőbányai Mocorgó Óvoda és a Kőbányai Csupa Csoda Óvoda egyesítését 

beolvadás útján az alábbiakra tekintettel. " 

,,Toldi Tímea 20 17. október 1 - éjtő l 201 8. július 31-éig te1j edő határozott időre . 

Bernáthné Balogh Ildikó 20 15. augusztus l -jétő l 2020. július 31-éig te1jedő határozott i dőre . " 



Véleményünk: 

Vezetői kinevezések, lejáratuk időszaka 

További javaslataink az átszervezésre: 

Összeo lvadásnál az összeolvadó költségvetési szervek megszűnnek, jogutódjuk az 

átalakítással l étrejövő új költségvetési szerv. 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht. ) 

11. § (3) bekezdése. 

Javaso ljuk a Kőbányai Mocorgó Óvoda és a Kőbányai Csupa Csoda Óvoda egyesítését 

összeolvadás útján. 

Illetve mivel a Mocorgó óvoda területe és épülete szűnik meg, a beolvasztás fordítva történjen 

meg! 

Mivel a másik óvodavezető tulajdonképpen annak ellenére, hogy az ő nevük maradna fenn 

,,Mocorgó", egy új intézmény élére kerül , az alábbi jogaink sérülnek! 

Nkt. 67. § (1) Nevelési-oktatási intézményben az intézményvezetői megbízás feltétele: 

(7) Az intézményvezető kiválas:dása - ha e törvény másképp nem rendelkezik -

nyilvános pályázat útján történik. A pályázat mellőzhető , ha az intézményvezető ismételt 

megbízásával a fenntartó, nem állami fenntartású intézmény esetében a kormányhivatal és a 

nevelötestület egyetért. Egyetértés hiányában, továbbá az intézményvezető harmadik és 

további megbízási cik lusát megelőzően a pályázat kiírása kötelező. 

(8) Az intézményvezetői megbí:r-ásra benyújtott pályázat részét képező vezetési 

program, a vezetési programmal kapcsolatosan - e törvény alapján véleményezésre 

jogosultak által - kialakított vélemény és a vélemény kialakításával kapcsolatos szavaz.ás 

eredménye közérdekből nyilvános adat, amelyet a köznevelési intézmény honlapjá1n, 

annak hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni. 

(9) A szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységben vezetői megbízást 

az kaphat, aki u·endellkezik az azonos feladatot ellátó önálló intézmény vezetői 

megMzásához szükséges feltételekke:J. A nyilvános pályázatra vonatkozó rendelkezéseket 

az e bekezdésben szabályozott vezeté1ii megbízás esetén is alka lmazni kell. 

70. § (1) A nevelőtestület a nevelési-oktatási intézmény legfontosabb tanácskozó és 

döntéshozó szerve. A nevelési-oktatási intézmény nevelőtestülete a nevelési és oktatási 

kérdésekben, a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos ügyekben, valamint e 

törvényben és más jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési , egyebekben 

véleményező és javas lattevő jogkörrel rendelkezik. 

(2) A nevelőtestület 

a) a pedagógiai program elfogadásáról, 

b) az SZMSZ elfogadásáról, 



e) a nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elfogadásáról, 

dJ a nevelési-oktatási intézmény munkáj át átfogó elemzések, értékelések, beszámolók 

elfogadásáról, 

e) a továbbképzési program elfogadásáról, 

j) a nevelőtestület képviseletében elj áró pedagógus kiválasztásáról, 

g) ~1 házirend elfogadásáról, 

h) a tanulók magasabb évfo lyamba lépésének megállapítása, a tanulók osztályozóvizsgára 

bocsátásáról, 

i) a tanulók fegye lmi ügyeiben, 

)) az intézményvezetői, intézményegység-vezetői pályázathoz készített vezetési 

programmal összefüggő szakmai véllemény tartalmáról, 

le) jogszabályban meghatározott más ügyekben dönt. 

Egyetlen egy pontban sem kérték ki a véleményünket!!! A honlapjukon nem elérhető! 

„Beolvadó intézményként a Kőbányai Csupa Csoda Óvodát meghatározni, így mint beolvadó 

költségvetési szerv megszűnne, és jogutódja a Kőbányai Mocorgó Óvoda lenn e. Az 

intézmény székhelye az 1101 Budapest, Kőbányai út 38 . címen, a telephelye az 1101 

Budapest, Kőbánya i út 30. címen kerül meghatározásra." 

Véleményünk: 

Ké1jük a Csupa Csoda Óvoda neve fent maradását az alábbi j ogszabály alapj án! 

Az Nkt. 83. § b) a fenntartó dönt a köznevelési intézmény nevének megállapításáról1 az 

óvodába tö rténő je lentkezés módjáról, a nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon belüli 

óvodai fe lvételének időpontjáró l , az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének 

meghatározásáról. 

„Az átszervezés a csoportszámok csökkentéséhez kapcsolódó közalkalmazotti 

létszámcsökkenést is eredményez: 2 fő óvodapedagógus és 1 fő dajka álláshely szűnik meg. 

Tekintettel arra, hogy a kerületben óvodapedagógus- hiány van, az óvodavezetők 

munkaközösségének legutóbbi jelzése szerint 16 óvodapedagógusi álláshely betöltetlen, 

ezá lta l biztosított az óvodapedagógusok részére az álláshelyek felajánlása." 

Véleményünk : 

A fenti info rmáció a j elenlegi helyzetet mutatj a a j öv őre nézve biztos adat nem mutatható ki 1 

Az eset legesen áthelyezéssel történő munkaviszony folyamatos fenntartása érdekében 

te:,znek-e aj ánlatot, ha igen melyik testületnek ajánlj ák fe l? A technikai, és a nevelést és 

oktatást közvetlenül seg ítő munkatársak esetében nem kaptunk pontos információt! 



Az óvodavezető kinevezésével kapcsolatban, ha semmilyen körülmények között nincs, 

szándékukban pályázatot kiírni az álláshelyre az alábbiakat tudjuk javaso lni! 

Az önkormányzat által preferált személy kerül az összevont óvodák élére !! 

A Kjt. felsorol néhány esetet, amikor pályázat kiírása nélkül is létesíthető jogviszony. Ilyen 

az áthelyezés. 

Ugyancsak nem szükséges pályázat kiírása a folyamatos szolgáltatást nyújtó intézményeknél, 

ha a munkakör haladéktalan betöltése a folyamatos ellátás biztonságos megszervezéséhez 

eJengedhetetlenül szükséges, és a folyamatos ellátás nyújtásához más munkaszervezési 

eszközökkel nem biztosíthatóak a szükséges személyi feltételek [ 49/1993. (III. 26.) Korm. 

rendelet 2/B. §]. 

Ké1jük az önkormányzatot, hogy fo lyamatosan tájékoztasson minket az átszervezés lépéseiről 

annak érdekében, hogy a nyugodt, családias óvodánk működése zökkenőmentesen 

fen ntartható legyen, a szülőknek i s megfelelő tájékoztatást tudjunk nyújtani. Amennyiben az 

új vezető Bernátné Balog Ildikó kerül a vezetői posztra ké1jük, óvodánk további jó működé~:e 

érdekében táj ékoztassa az alkalmazotti kőrt elképzeléseiről , terveiről. / nyáron erre nagyon 

kevés idő áll rendelkezésre, hi szen ellentétes időpontban zár a két óvoda, az egyeztetés 

elengedhetetlenül fontos a zökkenőmentes új nevelési év kezdéséhez. 

Budapest, 2018. május 7. 



Aláírások: 

1. 

2. 

3. 

Budapest, 20 18. május 7. 
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Iktatószám: 151-I/2018.05 .07. 
Tárgy: Véleményezés 

Tisztelt Kálmánné Szabó Judit osztályvezető asszony! 

A Kőbányai Csupa Csoda Óvoda Szülöi Szervezetének kérelme, véleménye 

az óvodai átszervezéssel kapcsolatban. 



KÉRELEM 

a Kőbányai Csupa Csoda Óvoda beolvadásával kapcsolatos intézkedésekhez 

Élve a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdésében 
foglaltakkal az intézmény alkalmazotti közössége, az óvodaszék és a szülői szervezet nevében 
az alábbi vélemény került megfogalmazásra. 

A Képviselő-testület részére készített előte1jesztés szerint a Magyar Műszaki és Közlekedési 
Múzeum elhelyezése miatt a Kőbányai Mocorgó Óvoda átszervezésére kerül sor úgy, hogy a 
Kőbányai Gyöngyike Óvoda - felvételi körzetének bővítésével - átveszi a Kőbányai Mocorgó 

Óvoda körzetéhez tartozó Hungária krt. 5-7. közterületet, valamint a Kőbányai Csupa Csoda 
Óvoda beolvadással megszűnik és a jogutódja a Kőbányai Mocorgó Óvoda lesz. Az 

átszervezett intézmények székhelye a Kőbányai Csupa Csoda Óvoda korábbi székhelye le:,z. 

Az egyesítést követően Kőbányai Mocorgó Óvoda néven a 1101 Budapest, Kőbányai út 38. 
szám alatti székhelyen üzemel tovább az intézmény. 

Vélen1ényünk szerint - az alábbi indokok alapján - érdemes lenne újragondolni az 
intézmények egyesítésével kapcsolatos folyamatokat. 

Önmagában arra az egy indokra tekintettel - az előte1jesztésben szereplő módon -

végrehajtani az egyesítést, hogy a Kőbányai Mocorgó Óvoda magasabb vezetői teendőinek 
ellátására megbízott vezetőjének a határozott idejű szerződése később jár le, meglehetősen 

elhamarkodott döntésnek tűnik. Ezt támasztja alá továbbá az is, hogy a Kőbányai Csupa 

C1;oda Óvodát lényegében semmilyen változás nem érintené. Az előte1jesztés szerint a 

jogutóddal megszűnő óvoda székhelye - ezáltal az ott dolgozók munkavégzésének helye - a 
jelenlegi marad. 

Figyelembe kell venni továbbá azt is, hogy az óvoda jogutóddal történő megszűnésével az 
óvoda által kialakított folyamatok, a vezető és a dolgozók által képviselt é1iékek nehezen 
vagy egyáltalán nem vihetők tovább. 



A legfontosabb érték, hogy a Kőbányai Csupa Csoda Óvoda 12 év nehéz szakmai 

rnunlkát követően 2017 decemberében nyerte el az Örökös Zöld Óvoda címet, amelyre a 
háromszor elnyert és fenntartott Zöld Óvoda cím megszerzése után lehet pályázni. 

A környezeti nevelés nemzetközi és hazai szinten is izgalmas, a kihívásokhoz gyorsan 

alkalmazkodó pedagógiai terület. Az az óvoda, amely az Óvodai nevelés országos alap 
programjában (a továbbiakban: Alapprogram) foglalt pedagógiai alapelvek tartalmát a 21. 
század elvárásainak tükrében, annak megfelelően valósítja meg, valójában teljesíti a „zöld 

óvodaság" elvárásait. A Zöld Óvoda címet a környezetvédelemért felelős tárca és a 

köznevelésért felelős tárca hozta létre 2006-ban. A pályázat elnyerése az óvoda ez irányú 

munkájának erkölcsi elismerése. A háromszoros Zöld Óvoda címmel rendelkezők 
pályázhatnak az Örökös Zöld Óvoda címre. A Zöld óvodákban a fenntarthatóságot célul 
kitűzö nevelési elképzeléseiket maradéktalanul megvalósíthatják. A gyermekeknek jó ott 

lenni, mert az elkötelezett óvodapedagógusok tudatosan készítik fel őket a fenntartható életre. 

A szülőknek azért jó, hogy ott lehetnek gyermekeik, mert tudják, hogy megismerkednek a 
fenntartható életvezetés alapjaival. 

Az Alapprogramban, a nemzeti köznevelési törvényben és a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendeletben foglaltakat figyelembe véve a Zöld Óvoda kritériumrendszer tételesen tartalmazza 
azokat az elvárásokat, amelyek az „óvodazöldítésben" fontosak, és fokozatosan be kell , hogy 
épüljenek a helyi pedagógiai programba, a nevelőmunkába. Ehhez mérik önértékelésük során 

a „Zöld Óvoda" címre pályázók a tevékenységeiket. 

A címet elnyerő óvodák a környezeti nevelés terén végzett tevékenységük elismeréseként a 

Zöld Óvoda cím oklevelet kapják meg, mint állami kitüntetést. 

A cím elnyerése mellett kiemelten fontos annak megtartása is. Az előte1jesztésben szereplő 

megvalósítás nagymértékben veszélyezteti a hosszú évek munkája során elnyert cím 

megtartását, a vezető váltás pedig a cím elnyerésének újból lehetőségét. A Kőbányai Mocorgó 

Óvoda ilyen címmel nem rendelkezik, így - bár biztosan ők is jelentős munkát fektettek az 
elmúlt években a környezettudatos nevelésbe - veszteni valójuk nincs. A vezetőjének az ez 

irányú elkötelezettsége számunkra nem ismert. 

Mindemellett nem utolsó szempont azt sem figyelembe venni, hogy a Kőbányai Csupa Csoda 

Óvoda is rendelkezik egy támogató alapítvánnyal - ÉLJÜNK EGÉSZSÉGESEBBEN 
ALAPÍTVÁNY - amelyre a gyermekek szülei felajánlhatják adójuk l %-át. Így az 
intézmények egyesítésével új alapítvány létrehozására nincs szükség. 

Ki kell emelni továbbá azt is, hogy az óvodában öt óvodapedagógus rendelkezik Pedagógus 

II. fokozatú minősítéssel és egy pedagógus szerezte meg a Mesterpedagógus fokozatot. 



A fentiekre tekintettel javasoljuk, hogy az átszervezés ne az előte1jesztésben meghatározott 

módon kerüljön végrehajtásra, hanem az alábbiak szerint: 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (a továbbiakban: Áht.) 11. § (3) 

bekezdése szerint a költségvetési szerv más költségvetési szervvel összeolvadás vagy 

beolvadás útján egyesíthető Összeolvadásnál az összeolvadó költségvetési szervek 

megszűnnek, jogutódjuk az átalakítással létrejövő új költségvetési szerv. Beolvadásnál a 

beolvadó költségvetési szerv megszűnik, jogutódja az egyesítésben részt vevő másik 
költségvetési szerv. Javasolom a Kőbányai Csupa Csoda Óvoda (1101 Budapest, 
Kőbányai út 38.) és a Kőbányai Mocorgó Óvoda (1101 Budapest, Kőbányai út 30.) 

egyesítését beolvadás útján az alábbiakra tekintettel. 

Javasolt beolvadó intézményként a Kőbányai Afocorgó Óvodát meghatározni, így mini 

beolvadó költségvetési szerv megszűnne, és jogutódja a Kőbányai Csupa Csoda Óvoda 
lenne. Az intézmény székhelye változatlanul az 1101 Budapest, Kőbányai út 38. címen 

marad, a telephelye az 1101 Budapest, Kőbányai út 30. címen kerül meghatározásra. A 

telephely az Ingatlan önkormányzati tulajdonban álló tulajdoni hányadának a 

beruházás céljára történő átadásáig működne. Ez idő alatt a székhely, valamint a 
körzetmódosítással érintett másik intézmény fokozatosan átveheti a telephely feladatait, 
ezáltal az Ingatlan önkormányzati használatban álló részének kiürítése után is 

biztosítható a zavartalan óvodai feladatellátás. 

A fentiek mellett javasoljuk továbbá, hogy az egyesítést követően az intézmény magasabb 

vezetöi teendőinek ellátására létrehozott beosztás betöltésére az önkormányzat írjon ki 

pályázatot, amelyre az intézmények jelenlegi vezetői azonos fe ltételekkel pályázhatnak. 
Ennek elsőd leges célja az, hogy az intézmény, illetve az intézményben dolgozók ál tal 

képviselt értékeket a jövőbeni vezetés milyen módon érzi magáénak, képes lesz-e, akar-e 

ténylegesen azonosulni vele. 

Emellett ké1jük, hogy Kőbányai Csupa Csoda Óvoda dolgozóinak - a vezetői beosztáson 
kívül -- garantálják, hogy az egyesítést követően valamennyien az intézmény alka lmazottai 

maradhatnak. 

Kérjük továbbá, hogy az átszervezéssel kapcsolatos fe ladatokról, folyamatokról az óvoda 
alkalmazottai és a szülők fo lyamatosan kerüljenek tájékoztatásra és az átszervezéssel 
kapcsolatban megfogalmazott véleményünk kerüljön megfontolásra. 



Az elöte1jesztésben érintett intézményeknél láthatóan létszámcsökkenést irányoztak elő, így 

kérdésként merült fel, hogy az előte1:jesztésben nem szabályozott körzeten kívülről felvett 

gyermekek esetében milyen eljárásrend követendő. Az átszervezés érintheti-e a más körzetbe 

tartozó, de már felvétel nyert gyermekek elhelyezését, illetve hogyan érinti a jövőben ide 

jelentkezőket. 

Ké1jük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az átszervezés kapcsán a fentebb leüiakat vegyék 

figyelembe, és ha már elkerülhetetlen is ebben a helyzetben az intézmények egyesítése, akkor 

legalább olyan értékek figyelembevételével tö1iénjen, amelynek megszerzése, megtmiáBa 

jelentős szakmai munka eredménye, és ennek elvesztése mind az óvodának, mind a fenntartó 

önkormányzatnak jelentős hátrányt okoz. Nem azt eldönteni a cél , hogy az egyesített 

intézmények vezetője ki legyen, vagy ki ne legyen, kik dolgozzanak ott, vagy kik ne 

dolgozzanak, - hiszen ez nem emberek ellen vagy mellett szól - hanem az, hogy a 

környezettudatos nevelésben „előbb" járó intézmény az elé1i eredményeit ténylegesen 

megtarthassa, a látásmódját továbbvihesse. Meglátásunk szerint ezek csak az általunk 

megfogalmazott elvárások mentén vihetők tovább. 

Budapest, 2018. április 28. 

Üdvözlettel: 

Bánócziné Lukács Tímea 
Szülői Szervezet elnöke 



A Szülői Szervezet - a Kőbányai Csupa Csoda Óvoda átszervezésével kapcsolatos 

véleményével egyetértek és támogatom. 

Budapest, 2018 . május 2. 
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K6bányai Mocorgó Óvoda 
OM: 034436 
1101 Budapest, Kőbányai út 30 
Tel: 06-1-431-7710, 06-1 -431-7711 
E--mail cím: hellomocorgoovocla@_gmai1.com 
Ikt. sz.: 146/2018/I 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

D. Kovács Róbert 

Polgármester 

Tárgy: 167. számú előte1jesztésre, átszervezéssel 

kapcsolatos vélemény 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Kőbányai Mocorgó Óvoda jelenlegi státusza, tartalmi összefoglaló: 

A [980.05.15-én alapított intézményünk 1994 óta Önkormányzati tulajdonban van, több 

fejlesztésen, módosításon ment keresztül. 

Dolgozók: 

Jelenlegi alkalmazotti kör: 22 fő 

Ssz Munkakör Fő Végzettség Besorolás 
megnevezése 

1. Ovodavezető 1 Főiskola Gyógypedagógus Mester 
Közkatatás vezetői pedagógus 
pedagógus szakvizsga 

2. Óvodavezető 1 Főiskola Fejlesztőpedagógus Pl 
helyettes Közkatatás vezetői 

pedagógus szakvizsga 
3. Fejlesztőpedagógus 1 Főiskola Gyógypedagógus P2 

4. Övodapedagó gus 1 Főiskola Közkatatás vezetői P2 
pedagógus szakvizsga 

5. Övodapedagógus 2 Főiskola Fejlesztőpedagógus Pl 
6. Óvodapedagógus 6 Főiskola Pl 
7. Pszichológus 1 Egyetem Pl 

Pedagógus szakvizsga 
8. Óvodatitkár 1 Főiskola Pl 
9. Pedagógiai 1 Középfok 

asszisztens 
10. Dajka 5 Középfok 
11. Konyhai kisegítő 1 Középfok 
12. Ke1ti munkás 1 Középfok 
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OM: 034436 
1101 Budapest, Kőbányai út 30 
Tel: 06-1-431-7710, 06-1-431-7711 
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Az elmúlt 3 évben intézményünkben a dolgozói fluktuáció megszűnt, egy összetartó 
munl<aközösség alakult ki , amelyben számíthatunk egymásra, segítjük egymás munkáját, 
hiányzás esetén pótoljuk a hiányzó kollégát. A szervezetfejlesztés, csapatépítés elérkezett egy 
magas szintre, az óvoda inspiráló, nyugodt légkörében minden dolgozó a hivatásának élhet. A 
szervezet müködéséhez szükséges szabályokat elfogadják, betartják, a jövőben is itt és együtt 
szeretnének dolgozni. Egy gyermeknevelési intézményben az egyik legfontosabb emberi 
személyiségjegy az érzelem kinyilvánítása, ezért fontos, hogy az óvoda nemcsak a 
munkahely, hanem második otthon is az itt dolgozók és a gyermekek számára egyaránt. 
Innovatív, magas színvonalú, minőségi pedagógiai munka csak azon a munkahelyen alakulhat 
ki, aho l a dolgozónak a tárgyi feltételek mellett, az érzelmi stabilitás is biztosítva van. A 
továbbképzési programban látható, hogy pedagógusaink igénylik továbbképzési 
lehetőségeket, elmondhatjuk, hogy egy fejlődni akaró nevelőtestületünk van. Célunk a 
gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek érvényesítése, a nem magyar anyanyelvű 
gyermekek beilleszkedésének támogatása, tehetséggondozás és fe lzárkóztatás. Nagy 
hangsúlyt helyezünk a rendszeres kapcso lattartásra, a már meglévő intézményen belüli és 
kívüli kapcsolatok ápolására és újak kialakítására. Ha jó a légkör eredményes a munka is, ami 
minket igazol. 
Ez az előterj esztés beárnyékoUa az általunk képviselt szemlétet, és megakadályozza annak 
megvalósítását, hogy a nevelőtestület együtt, közösen folytassa tovább a hatékony nevelő 
munkát. 

A kerületben lévő pedagógushiány ellenére nálunk a létszám teljes, kivéve a két távollévő 
munkatársunl<at, az egyik dolgozónk jelenleg GYED-en van, a másik babát vár. Mindketten 

jelezték, hogy ebben az intézményben szeretnék folytatni munkájukat. 

Az együttmüködés nemcsak a nevelőtestületre jellemző, hanem a nevelő-oktató munkát segítö 
munkatársak körében is . Az elnevezésből kiindulva, a dajkák munkaköre is a nevelés segítése 
felé fordult, mely az óvodapedagógusok munl<áját támogatja a gyern1ek.ek kiegyensúlyozott 

fejlődése érdekében. Tapasztalataink. szerint a csoportban dolgozó óvodapedagógusok és 

dajkák együttrnüködése jelentős hatással van a gyermekcsoport légkörére, mindennapjaira. A 
nyugodt légkör a gyermekek érzelmi stabilitását biztosítja, emellett a felnőttek viselkedése 

modellértékű. 

Az önkormányzatnak köszönhetően a csoporton kívüli szakemberek.jelenléte - a 
fejlesztöpedagógus, és a félállású óvodapszichológus - a mai felgyorsult világhoz 
alkalmazkodni kényszerülő gyermekek eredményes, hatékony fejlesztéséhez járulnak hozzá. 

A pedagógiai asszisztens munkája nélkülözhetetlen, fontos szerepet vállal a sajátos nevelési 
igényű gyem1ekek minde1mapjaiban is . 

Az óvodatitkár az óvoda működésében aktívan szerepet vállal, az óvodavezető több te1ületre 
kiterjedö munl<áját megalapozza. 
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Az óvoda jól szervezett működtetésében kihagyhatatlan a két technikai dolgozó a konyhai 

kisegítő és a kerti munkás. A konyhai kisegítő a HACCP szabályait betartva felügyeli a 

konyha tisztaságát, rendjét, a higiénés állapotokat. 

Az óvoda udvara, kert része is nagy és tágas, sokféle növényzettel telepített. A nagykert egész 

évben folyamatos munkát biztosít az óvodában dolgozó kerti munkásnak, aki szerepet vállal a 
gyermekek spontán környezeti nevelésében, a környezetvédelem elsajátításában. 

Gyermekek adatai: 

Az óvodába járó gyermekek létszáma: 106 fő gyermek. 

ssz. csoport létszám HHH SNI 
1. Süni 17 fő 1 fő 
2. Katica 22 fő 
3. Cica 24 fő 
4. Maci 24 fő 
5. Pillangó 19 fő 1 fő 1 fő 

ÖSE:z. 106 fő 1 fő 2 fő 

Az óvodába járó gyermekek létszáma az elmúlt 3 évben stabi l. Az óvoda folyamatosan 

biztosítja a gyermekek számára az óvodai elhelyezést. A beiratkozó kiscsop01tosok létszáma 

eléri a várt 25 fős csoportlétszámot. Bizalommal fordulnak hozzánk a körzetes, nem körzetes

kerü leti és nem kerületi családok, gyermekek. A körzetünk nagyon körülhatárolt, a 

körzetmódosítással még szűkült. Jelenleg a Kőbányai út 43/A, 43/B, 43/C, 45/A F-1 , F-2, G, 

J-1 , J-2 , H-1, H-2, K-1, K-2 a körzetünk:. Az óvodába járó gyem1ekek 41 % körzetes, 44 % 
kerületi és 27 % más kerületbő l érkezik. A mi óvodánk, a Kőbányai Mocorgó Óvoda, mely 

elhelyezkedését tekintve rendkívüli helyet foglal el a kerület határán. Két frekventált út, a 

Kőbányai út, és a Könyves Kálmán körút fogja közre. Közelünkben lévő piac sok kínai, 
vietnámi, román, ulaán nemzetiségü családnak ad munkalehetőséget, ebből kifolyólag az 

óvodánkat látogató gyermekek majdnem fele nem magyar anyanyelvű családból származik. 

Az intézmény közelsége is szempont volt ezeknek a szülőknek. Ezért óvodánk Pedagógiai 

Programjának 2. számú melléklete tartalmazza a TÁMOP _3.4.l.B-11/1-2012-009 számú, 
„Interkulturális Pedagógiai Program a migráns gyermekeket nevelő óvodák számára" című 

pályázatra írt programját. A dokumentum meghatároz pontos célt és feladatot, amelynek 

keretében a magyar nyelv elsajátításával segítjük a gyerekek beilleszkedését. A pályázat ideje, 
és a Kőbányai Ön.kormányzat által a pályázat fe1mtaithatósága 2017. június 15-én lejárt. A 

kidolgozott Migráns Programban nevelési évente 4 óvodapedagógus és 17 migráns (nem 
anyanyelvű) gyermek vett részt. 
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2015 . 08. 01 - től vagyok az intézmény vezetője, így ezen időszak tapasztalataival tudok 
szolgálni. A jelentkező gyermekek száma nőtt, stabilizálódott az óvodai létszám. 
Érdeklődéssel vesznek részt a szülők a nyílt napokon és az óvodai belső programokon. A 
légkör családiassá, összetartóvá vált, szívesen járnak hozzánk a gyermekek és a családok. 

Nfaeteink, hitvallásunk: 

Olyan óvodai közösség kialakításáért és fenntaiiásáért munkálkodunk mindennap, amelyben 
elsődleges szempont a gyermekek jogainak szem előtt tartásával a befogadás, elfogadás; 
harn1onikus légkörben, általunk kidolgozott pedagógiai programmal, innovatív egységes 
alkalmazotti körrel; mindenki - gyermek, szülő , óvodai dolgozó - a kötelezettségek 
betartásával is jól érezze magát. A sikeres nevelési eredmények mutatják, a Migráns Program 
folytatúsának szükségességét. 

A nevelőtestület egyhangú döntése alapján a 2018/19-es nevelési évtől kezdődően szeretnénk 
a Migráns Program módosított változatát a Pedagógiai Programunk egy fejezeteként 
beépíteni. A jelenlegi költségvetési évben intézményünk elnye1ie a Képviselő Testület 
bi z.almát és anyagi támogatását. A 2018/19-es nevelési évben elkezdjük a Program gyakorlati 
megvalósítását. 

Fejjlesztések, átalakítások: 

Az elmúlt 3 év alatt több változás, felújítás történt az épületen kívül és belül egyaránt. Vannak 
önkormányzati indíttatású és saját óvodai költségvetésből szám1azó pozitív változtatások. 
Önkormányzati anyagi támogatással, saját humánerőfonással a csop01iszobák, folyósok, vizes 
blokkok, tornaterem kifestésére került sor. Az óvodapedagógusok saját ötleteikkel, mintákkal 
tették esztétikussá, gyermekközpontúvá saját csoportszobájukat és az aulát. A vezetői iroda és 
a logopédiai szoba áthelyezése, hatékonyabb munkát eredményez. További célunk az épület 
be l:;ő tereinek szépítése, gye1mekcentrikussá tétele. Az épület adottságai maximálisan 
é lhetővé teszi az óvodai mindennapokat. Terei nagyméretűek, alkalmasak 25-30 fő gyermek 
komfortos neveléséhez. Rendelkezik fejlesztést segítő helyiségekkel, tornateremmel. A 
gyermekek biztonsága érdekében a Törekvés Művelődési Ház belső parkolójába 
áthelyeztettük a minősíthetetlen állapotban lévő villamos megállóból a bejárati kaput, melyen 
kódos alkalmazás működik. A gyermekek játszó udvarát körül vevő ősfákat gallyaztattuk, 
ápoljuk, hogy a nyári évszakban árnyékot nyújtsanak. A telepített játékeszközöket közös 
munkával felújítjuk, főleg mobil csúszdákat, mászókákat, mozgásfejlesztő eszközöket 
vására l tunk. 
A kiskonyhakertek, virágos kertek- terasz, a halastó nemcsak a ke1iünk gondozottságát, 
esztétikus küllemét adják, hanem a gyermekek spontán környezeti ismereteit, 
megtapasztalásait is segítik. A nagyberuházás az óvoda nyílászáró cseréje volt, mely 2017. 
12.10-re készült el. Hatékonysága érezhető, melegebb, komfortosabb, balesetmentes lett az 
épület. További terveink lennének: tetőfelújítás, homlokzatszigetelés, utcafronti téglafal 
megújítása, kerítés festése. 
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Véleményünk: 

Mindannyian - az itt dolgozó munkatársak, az idejáró gyermekek, családok - megszerettük 
ezt az óvodát. Sok jó lehetőséget látunk benne. Szívesen dolgoznánk továbbra is ezen a 
helyen, ebben az intézményben, ilyen szemlélettel, alkalmazotti könel. Szeretnénk, ha 
Köbánya büszke lehetne a Közlekedési Múzeum mellett, a Kőbányai Mocorgó Óvodára is. 

Terveink: 

A Kőbányai Csupa Csoda Óvoda beolvadása intézményünkbe több szervezési feladatot kíván 
a közeljövőben. Óvodavezetőként szeretném megismerni az óvoda dolgozóit, a gyermekeket a 
szülőket, pedagógiai programját, belső szabályzóit, az épületet és lehetőségeit. 
Tervem a Kőbányai Csupa Csoda Óvoda alkalmazotti körének megismerésén túl a két óvoda 
dolgozóinak összeismertetése, együttműködésre hangolása. 2019. 12. 31-ig szeretném 
megszervezni a zökkenőmentes egy intézméimyé válást, felderíteni a dolgozók igényeit, 
terveit. Felmérem és megszervezem az óvodapedagógus és a további alkalmazotti kör 
álláshelyek kihasználását. Figyelembe veszem a nyugdíjba vonuló, vagy babát váró kollégák 
munkavállalását. 

A 2018. májusi óvodai beiratkozásnál előtérbe veszem a módosított körzethatárokat, a 
méltányossági testvérfelvétel kívánságokat és a sajátos nevelési igényű gyermekeket, úgy, 
hogy az 5 csoport helyett 2018/ 19 nevelési évben 4 csoportot indítunk. 
A Kőbányai Csupa Csoda Óvoda épületét szeretném bővíteni, melyhez kérném az 
Önkormányzat anyagi támogatását, és a felújításhoz szakmai segítséget. A két óvoda létszáma 
azt mutatja, hogy szükség lenne egy nagyobb, modernebb, több férőhelyes intézményre. A 
változtatásokat 2019. 12. 31-ig szeretném megvalósítani. 

A Kőbányai Önkormányzat Képviselő testületének döntésétől függetlenül óvodavezetői 
munkakörömet a legjobb tudásom szerint kívánom betölteni. 

Budapest, 2018. május 7. 
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' I(őbányai Mocorgó Ovoda 

Szülői, dolgozói vélemények 

2018.05.07. 



Szomorúan vettem tudomásul azt a hírt, hogy a Kőbányai Mocorgó Óvoda a jövőben nem 
működhet tovább a jelenlegi formájában. Úgy érzem, hogy az utóbbi időben kialakult egy 

egységesen jól együttműködő nevelői közösség. Fájó pont, hogy ez a közösség valószínűleg 
nem maradhat így a jövőben. Ez az óvoda egyedülálló abban a tekintetben, hogy a 

gyermekeknek majdnem a fele nem magyar anyanyelvű. Befogadó szemléletében 

példaértékű lehetne a továbbiakban is. 2018/2019 nevelési évben örömmel szeretnénk 
elkezdeni, illetve némileg továbbfejlesztve, kiegészítve folytatni a migráns programot, amely 
sok gyermek magyar nyelvismeretének fejlesztéséhez járul hozzá. Jelenleg bizonytalan 
vagyok abban, hogy ez hogyan tud később folytatódni. Ezek mellett az óvoda egy nagyon jó 

adottságú, árnyékos, tágas udvarral rendelkezik, ahol a gye1mekek önfeledt vidámsággal 
szaladgálnak, játszanak mindennap, ültetnek itt, gondozzák ezt az udvart. Sajnálattal 
gondolok ma már ana, hogy ez a kellemes udvar már csak rövid ideig áll a rendelkezésükre. 

Ez egy jól működő óvoda, nagyon sajnálom, hogy át kell alakulnia. 

Budapest, 2018.05 . 07 . /r ·· ·0 
11/Crt::?,\ ,"l; <:J-p,o..,;,Le'{JÁ 

Vörös Bernadett, óvodapszichológus 



Nagyon sajnálom, hogy így alakult óvodánk sorsa. Éppen 2020-ban lenne 40 éves. A kerület 

egyik legnagyobb és legszebb óvodája. Kár érte. De legjobban azt sajnálom, hogy ez az 

összeszokott kis közösség feloszlik. Nehéz belenyugodni ebbe a helyzetbe mindenkinek. 
Remélem, hogy ennek ellenére minden kollegának úgy alakul majd a jövője, hogy elégedett 
lesz új munkahelyével. 

Budapest, 2018 . 05. 02. 



Intézményünk átszervezésének hatásvizsgálatához 

A hatásvizsgálat során csak számokat, dokumentumokat rendezgetnek az íróasztalon a 

döntéshozók, de a számok mögött gyermekek vannak és az ő családjaik. Az ő sorsukról 

döntenek úgy, hogy nekik és nekünk itt dolgozó pedagógusoknak egy parányi beleszólásunk 

sem lehetett. Pedig jól végezzük a dolgunkat, sőt két és fél év alatt, olyan harmónia, 

összetaiiás jött létre a közösségben, milyet még eddigi munkahelyeimen soha nem 

tapasztaltam. 

Nem értem, hogy mért egy jól működő, a kerület jó hírét emelő intézményt kell megszüntetni, 

ahol maga az épület tágas, világos is jó állapotban van, hiszen 2017. december elején 

fejeződött be a nyílászárok teljes cseréje, ami rengeteg pénzt és sok ember munkáját 

emésztette fel. Ennyit ér valakinek a munkája? Két év múlva minden megy a szemétbe, és az 

enyészeté lesz? Hol gazdaságos ez? Szép lcis példát mutatunk az ifjúságnak. Nincs becsülete, 

sem a munkának, sem az érte kifizetett pénznek. 

Az udvar hatalmas, jól felszerelt biztosítja a gyermekek mozgásigényének kielégítését. 

M :iéii éri meg egy kívül, belül jól működő intézményt szétbombázni? Esztétikus, szép 

környezet, képzett, jól együttműködő lelkes nevelőtestület és mindezt egy tollvonással eltörlik 

egy íróasztal mögül, több száz embernek megváltoztatva az életét ezzel. 

Kezdve az itt dolgozó 22 emberrel, aki kereshet új munkahelyet, köztük olyanok is, akik közel 

vannak a nyugdíjhoz. Az új munkahely nem csak számukra hoz majd változást, hanem 

családjuknak is. 

Folytatva a sort, az ide járó gyermekek családjainál is elindul majd a lavina, mert a második 

gyermeket, bár szerette volna ide íratni , me1i elégedett azzal, amit a mi óvodánk nyújtott, 

mégsem teheti, így a már ide járó gyermekét is el fogja vinni, mert két helyre nem viszi a 

gyermekeket. Új óvodát kell keresnie, új közösséget megszokni, átszervezni az életet, mert 

esetleg nem is esik útba az a másik intézmény. 

Tehát a távozásig hátra lévő időnkben már nem építjük, hanem leépítjük a közösséget. Úgy 

gondolom, hogy ez a mindennapokra mindenképpen rá fogja nyomni a hangulatát. 

Tudom, néha kell a változás, máskor szükségszerü, de csak akkor hasznos, ha az, jobbá teszi 

az emberek életét, nem elrontja a meglévő jót. 

Budapest, 2018.04.23. 

·--/ , r• f\ . f · , 11 ,., 
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Fülöpné Debreczeni Csilla 



Kedves Ildikó! 
Kérted írjam le a véleményem a bizottsági anyaggal kapcsolatban. 
Ezt a helyzetet se megérteni, se elfogadni nem lehet csak tudomásul venni. 
Egy olyan óvodát semmisítenek meg amilyen nincs több az országban„ 
Egy olyan nevelő testületet szüntetnek meg, akik magasan képzettek, kiváló szakemberek, s 
ami még ennél is fontosabb jól tudnak és szeretnek is együtt dolgozni, együtt lenni, és ami 
ettől is fontosabb tudnak is! 
Nagyon emberi és kellemes vezetés mellett az óvodába folyó pedagógiai munka magas 
színvonalú szerintem. 
Olyan emberek dolgoznak mellettünk, akik támogatják és segítik a munkánkat/ pszichológus, 
fejlesztő pedagógus, dajkák/ 
Én elfogadom, hogy a kerületnek vannak fejles ztési terveik, de nem gondolom, hogy körül 
tekintöek voltak. / pl.: szerintem a Mázsa tér és környéke is tökéletesen alkalmas lett volna/ 
A Polgá1mester Úr azt mondta "Neki ez a második munkahelye és őse szívesen váltana" Ez 
sokat mond. Honnan gondolja, hogy mi igen? 
Igen lehet, hogy 16 óvodapedagógus hely van a kerületbe. Csak egy apró dolgot nem vettek 
figyelembe . Nem mindegy, hogy kikkel dolgozunk a továbbiakban. 
Az óvodapedagógus szerintem érzelmileg magasan vezérelt ember. 
Akkor még a szülőhől és a gyermekehől nem is beszéltünk. 
Köszönöm, hogy elolvastad. 

Budapest, 201 8. 05 . 03. úrJi_ ~dir~S~r 
\ Gönczi Ildikó 



Kedves Zoltán. 

Az érveléseddel én személy szerint egyet értek. 

Egy két ponton jutottak eszembe dolgok, lehet fel tudod használni őket: 

A területfejlesztéssel várhatón a kerület is fejlődik, vonzóbb lesz a fiatalok számára, akik itt 

szeretnének majd letelepedni, családot alapítani, plusz a fejlesztések által generált újonnan 

létrejövő munkahelyeken dolgozó szülők száma is nőni fog. Pont a fejlesztés kapcsán 
nemhogy gyerrnekszám csökkenést kellene várniuk, hanem növekedést. Probléma ezzel a 

számmal továbbá, hogy az albérletben élő gyermekek zöme nem tud bejelentkezni, hiszen a 

tulajdonos nem járul hozzá, így a lakcímnyilvántartásban sem szerepelnek. Velük mi lesz? 

A maximális kihasználtságnak csapdája, hogy beköltő gyem1eket sem fog tudni felvenni a 

maximális létszám fölött.+ pont 2016 telén fagyott el a Csupa csoda óvoda vízórája, így több 

napig otthon kellett maradni a gyerekeknek, ha mindenki kérte volna az elhelyezést, nem 
tudták volna szétosztani őket, nincs most sem annyi plusz hely az ovikban, mint ahányan a 
Csupa csodába járnak. .. 

"A gyermeklétszámot befolyásoló területi korlát 
A kötelező (minimális) eszköz- és felszerelési jegyzékben felsorolt helyiségekre előírt 

követelmények teljesülnek, ha az épület megfelel a létesítésére, kialakítására vonatkozó 

nemzeti szabványban rögzített, vagy a nemzeti szabvánnyal azonos, továbbá azzal 

egyenértékű építési és műszaki előírásoknak azzal az eltéréssel, hogy az óvodai csoportszoba 
alapterülete nem lehet kevesebb mint 2,0 m2/fő. 
Figyelem! 

Az óvodai szülői közösség feladata annak ellenőrzése, hogy az óvodai csoportszoba 

alapterülete megfelel-e a felvett gyenneklétszámnak." az idézet a 

h1tps://www.mszoe.hu/i11dex.Qhp?o ldal:=ala12:]ht2&fid=l32&id=28 1 honlapról származik. A 
Csupa csoda óvodában jelenleg sincs meg szerintem a 2m2 ... , hiszen az önkonnányzat 

engedélyezheti az ettől való eltérést.. . Viszont 2m2 alatt törvény szerint ALKALMATLAN az 
óvoda!!! 

"MSZOE álláspont az óvodai csoportok számának meghatározás ügyében 
Állláspontunk szerint az óvodai csoportokat a gyermekek életkora, illetve fejlődési szintje 

szerint kell összeállítani. Az iskolakezdés előtt álló 5 és 6 éves gyermekeket és az óvodában 

visszataitott 7 éves gyermekeket nem lehet egy csoportban elhelyezni és fejleszteni a 3 és 4 
éves kisgyermekekkel. 

A kisgyermekek életkora, illetve a fejlődési szintje szerinti pedagógiai feladatok 
végrehajtására érdekében vissza kell állítani és jogszabályban kell rögzíteni a korcsoport 
rendszerü (kis- közép- és nagycsoportos) nevelés, fejlesztés lehetőségét az óvodákban, 

amelyet takarékossági okokból megszüntetett az oktatáspolitika." 

A területigényt felül lehetne vizsgálni. Az óvoda egy sarok porta, így nem esik útjába a 

beruházásnak. Elképzelhető, hogy az ide tervezett épület funkcionálisan kialakítható lenne a 

régi szerelő csarnokok tetőterében .. . , így az ovi is maradhatna. Ráadásul, ez az óvoda 
bővíthető, a csupa csoda csak "szintre hozható" , ami akkor sem lesz kényelmes, ha elkészül. 

Vecsernyés Emőke szülő 



Tisztelt Polgá rmester Úr. 

Tisztelt Kép v i se l ő -tes tü let , 

Tisztelt Bernáthné Ba logh Ildi kó Óvodavezető ! 

A kőbán yai Mocorgó Óvoda átszervezésével kapcso latosan mély szomorúsággal tö lt el, hogy 

gyermekek jövőj ét é r in tő vá ltozásokról, a szülőket egy áta lakítási fo lya mat szinte legvégén 

t{1jékoza~ják. 

A Mocorgó Óvoda olyan adotts{1gokkal rende lkezik, melyekkel más óvodák nem (ezt a 

201 8.04.26-ai szülő i táj ékoztatón a Po lgármester Úr is eli smerte), nevezetesen az Óvoda 

fiz ikai paraméterei, a nagyo bb csoport szobák. a tornaterem, a nagy, fás udvarok. A csoportok 

ezeken felül nemzetköz i sokszín üséggel is gazdagab bak, hi szen az óvodába járó kínai és 

vietnami csa ládokból származó gyerekek a saj át kul túráj ukka l megismertetik a 

gyermekeinket, sz ínesebbé tesz ik életüket és látásmódju kat is szé les ít ik. Mindezekhez az 

Övocla dolgozó i sz ívve l-lélekkel hozzájárulnak, hogy a gyermekek napró l napra egyre több 

mindent ismerhessenek meg a v ilágból bizto nságos környezetben. Ami ko r csak lehetséges a 

gyermekek az i d ő t a szabadba n tö lt ik, ha pedig a rossz időj á rá s ra tekintettel erre már nincs 

1 ehetöség, akkor a tornaterem ad mozgásra l e hetőséget. 

A Csupa Csoda Óvoda fi zika i paraméterei saJnos korlátozottabbak, az óvodát körül vevő 

épített környezet ped ig e rőse n behatárolja annak fej lesztés i l e h e tősége i t. 

A Köz lekedési M(1ze um nak nagy te ri.il et igénye va n, tekintve a keze lésében l é vő szé les 

ská l{1_i(1 közlekedés i eszközöket. Egy múzeumnak is az a megfe l e l ő , ha o lyan te rület áll 

rendelkezésére, ahol fej l őd ni , bőv ülni tud. A rég i józsefvárosi pályaud var területe ki válóan 

ellátn á ezt a feladatot, hiszen a terül et hatalmas, rendelkez ik mind vasúti- , mind vill amos 

csatlakozássa l, a múzeum épülete i köré még egy park is kénye lmesen helyet kaphatna. 

A vo lt J á rműj avító területén e lh e l yezked ő Diese l-csarnok is kap hat új fun kc iót. Ahogya n 8 

többi csmnok áta lak ítása fo lyik az Opera ház részére, úgy a Di esel-csarnok is átalakítható a 

iVIÁV Szimfo ni kusok részére. próbc1 termekkel és e l őadó termekkel. Tekin tve az óvoda 

közelségét még a gyermekek komoly zenéve l tö rté n ő ismerkedését, komoly zenei szeretetük 

kialakításában is szervesen részt vehetne. A gyermekek a Törekvés épületébe is fo rgalomtól 



elzá rt terlil eten, biztonságosan tudnak eljutni egy--egy e l őadásra, ugyanígy megvalósítható 

lenne a biztonságos eljutás a zene részére áta lak ított Diesel-csarnokba. 

Az elmúl t évektő l kezdődően a mai napig a je len legi orszúg vezetésnek egyik kieme lt célja 

gyermekek minőség i körü lmények közötti neve lése. Minőségi körü lmény pé ldáu l, hogy nem 

„zsúfolt" csopo rt létszámm al rnüköd ik egy óvoda, rendelkez ik parkos-fá s terü lette l, az 

intézményekben do lgozók nagy szeretette l végz ik mindennapi fe ladatukat a gyermekek 

érdekében. Ezen tényezők együtt adottak a Mocorgó Óvodában, ezért ezen intézményt in kább 

tovább ke ll ene fejleszteni . 

Kérem Tiszte lt Polgá rmester Urat és a Képv i se l ő-testül etet, hogy a vég leges döntés 

meghozata la előtt rn ég egyszer go ndo l_i ák át a kial akult helyzetet. és a gyerrn ekek és a sz ül ők 

helyébe képze lve magukat, e bbő l a szemszögbő l is vizsgálj ák meg a helyzetet. fonnáljanak. 

vélemén yt, védjék meg az Óvodát és a közösségét. 

Tiszte lettel: 
1, .:,,.. e , , . . ,...,, , .. 
•\AJ..d. ,. - , ,1;.i e ;..:'i..,.Ll.t--c1.. ·l·YW<:.·-""·-Ú.~" 

Kása--Gál Anita Fruzs ina "' 

Budapest, 2018.05.01 



Tisztelt Polgármester úr, tisztelt döntéshozók, 

él Mocorgó óvodában - a Polgármester úr -- által 2018.04.26.-án tartott tájékoztatóval kapcsolatban 

írok önöknek. 

J\ tájékoztatón elhangoztak terület fejlesztési tervek, amiket örömmel vettünk hisze n a kerület és a 

rni érdeke in ket is szo lgálják. 

/\zonban a Mocorgó óvoda so rsáva l kapcsolatban a po lgár mester úr érvelését több helyen sem 

tudtuk ma radéktala nu I elfogadn i. Sok esetben összemosódott az érve lésben: 

a. a rendezési tervek várható alakulása 

b. és a gyerekek „várható" csökkenő létszáma 

Vé leményem szeri nt szét ke ll ene választani a kettőt, mert csak akkor lehet t iszta és elfogadhatóbb 

képet és döntéseket hozn i a Mocorgó és a Csupa csoda ügyé ben . 

A rende zés i tervekben a Polgár mester úr beva ll ása szerint is sok a bizonytalanság, ami biztos az 

Opera e l kezdődött építkezése. A közlekedés múzeum, mint létesítmény előzetes terve i ről nem 

kaptunk tájékoztatást sem terü let nagyság sem pedig tervezési áll apot alapj án . Anny i hangzott el, 

hogy ezen a területen lenne „majd". (Magyar viszonylatokban a „ majd" általában 3- S év szokott 

lenni.) Tehát a terü leten sok bizonytalanság van, de egy biztos pont van az pedig egy jól 

üzemelő szép ősfás környezetben lévé> óvoda a Mocorgó! 

/\menny iben a gyerekek száma va lóban kevesebb, mint mondjuk egy két évve l eze lőtt, akkor 

vé leményem szerint nem az ke llene, hogy az e l ső gondo lat legyen, hogy vonjunk össze óvodákat. 

Ebben az esetben lehetne egyszerűen úgy gondo lkodni, hogy megszűnne az egyébkén kis terület 

rniatti zsúfoltság a Csupa csoda óvodában és továbbra is fenn maradhatna a Mocorgó még akkor is, 

ha 10 - 20 %-a l kevesebb gye rek j árn a ide. Azt mindenki tudja, hogy ilyen döntések nem járna k 

„sérülések" munkahe lyek elvesztése nélkül akármi lyen jól menne az átá ll ás . Ez megint nem a 

bezár·á st erős íti. 

A Moco rgó és a Csupa csoda össze hason lításában bármi lyen mutatóban a Mocorgó egyértelműen 

jobb óvoda és ezt a P. mester úr is elisme rte többször: 

gye rek/ csopo rt szoba/ m2 

gyerek/ udvar terület m2, 

gyerek/ torna t ermi leh etőség (té li időszak rossz idő eset e) 

itt még tanuló kert is van az óvodásoknak ahová rendszeresen ültetnek növényeket és 

gondozzák őket 

nyári id őben a hűsölés az udvaron is megoldottabb pára kapuk, kisebb medencék ki 

h e lyezhetők, míg ugyanez kivite lez hetet len a Cs upa csodában! 

f.. tov{ibbiakban kifejtem, hogy a gyerekeinket milyen hátrá nyos változások ér ik, ha egy ilyen jó óvónő 

közös:;ég és ilyen jó adottságú óvodát egyszerűen elvesznek tő lü k. 



J":\z ó11odás korú gyerekeknek az első 11:?gfontosabb az óvodai életükben az Óvó nénijük a 

második legfontosabb viszont a környezet, amiben a mindenapjaikat töltik 08:00-tól 16:00-

ig! Minden nap ! 

1\z e l ső legfontosabb do log az óvónő és a vezető. Ez m i ndkettő nagyon rendbe n van a Mocorgóban és 

kivá lóak így a szemé lyi kérdés nem kérdés az ren dezett és j ó ! 

A 111{1:;odik legfontosabb a csoportszo bák az udvar és a torna te rem, ezek is egyedü lállóan nagy 

méretűek és minőség i neve lést tesznek lehetővé az isko laérettségi kor e lérésé hez. Itt még fokozott 

figyelmi i gényű (a pontos szakszót nem t udom ta lán SLA?) gye rekekke l is tud az óvoda és az óvónők 

hatékonyan fog lalkozn i, hiszen a tárgyi fe ltételek ( nagy terek, kü lön szobák a fogla lkozásokra a 

fejlesztő pedagógusoknak ... stb. ) a fentiek szerint itt ad otta k míg más óvodában nem! Bezárás 

esetén ezt is e lvesz ik és nem lesz póto lva, mert a Csupa csoda t erü let il eg adottságil ag erre 

,tlkalrnat lan! Egy óvodásnak rengeteg mozgásra van szüksége az egészséges fejl ődés h ez és a 

1\/loco rgóban ezt az igényt maximá lisan ki lehet elég íteni jó i dőben és a torna teremnek há la rossz 

időben is! 

/\z óvoda ezze l együtt a munkahe lyek és gyereke ink fejlődési l ehetősége i nek jobb biztosítása me llett 

több érv is szó l még: 

1. nagyobb - a gyereke inket lényegesen j obb feltéte lekke l e llátó lét es ítmény marad na fenn. 

2. az ide kö l töző új intézményekben do lgozó emberek gyereke inek az e ll átását is meg ke ll 

cé lozni, de intézmény nélkül ez nem lehet! 

3. Ez az épület nem szoru l fe lújításra ell entétben a Csupa csodáva l illetve nemrég meg lettek 

(1j ítva a nyílászárók, am ik je l entősen eme lték az óvoda komfortj át. 

4. A Csupa csoda ezze l szemben m inden szempontbó l kisebb és fe lúj ítás után se m garantált a 

terület növelés bele értve a szGkös csoport szobákat, a nem létező torna termet és a 

zsebkendő méretű kics i udvart. 

5. A fokozott nevelési i gé nyű gyerekek e llátása így megszű n het! 

A Csupa csoda óvoda fe lújításához annyit tennék még hozzá, hogy a fe lúj ítása idej ére éppen a 

Mocorgó óvodát ke llene kihaszná lni a jó terü let i, intézmé nyi és szemé lyi adottsága i m iat t. 

Valamint azért sem szerencsés egy ilyen jó fekvésű jó adottságú intézmény bezá rása, mert egy 

váratlan he lyzet esetén, - pl. egy várat lan épü letkár, beázás ... stb. esetén - megszGnne a mentesítő 

óvoda l ehetősége is. 

A fenti érvek közü l, a gyerekeink fejlődését biztosító érvek szerint sem indoko lt a terület 

felszámo lása ! 

Tek intve, hogy az e l őző és a mostani ko1·m,ínynak is - legnagyobb örömünkre - kiemelt cé lj a a 

gye rekek m iné l jobb körü lmények között i neve lése és a gyerekvá llalás ösztönzése még inkább nem 

érthető a döntés m iszerint egy ilyen jó he lyen ősfás környezetnem l évő m inden szempontból a cé lt 

szo lgá ló intézményt be ke llene zárn i! ?!? 

/J, bez;:Írás „összevonás" me llett egyet len érv szó l az pedig a területigény egy múzeum számára! 



Minden más érv a gyerekeinknek minden szempontból megfelelő Mocorgó óvoda 

megtartása mellett szól! 

1\rn íg egy épü let - j elen esetben egy múzeum a tervező aszta lon van - add ig lehet még ra jta alakítan i 

lJgy is, hogy kompromisszumot köt a tervező, a döntéshozó és az óvoda, hogy akár némi terü let 

vesztés árán, de megmaradjon az óvoda és ve le együtt az a szép környezet. 

Tiszte lt Po lgár mester úr tiszte lt döntés hozók, ha va lami épü l és fej l őd i k az jó ezt tudjuk. Ha valamit 

azért ke ll meg szüntetni mert rossz vo lt , akkor az is elfogadható . Azonban itt va lam i olyat akarnak 

bezárn i, megszüntetni , am i nem hogy rossz nem vo lt, hanem éppen hogy nagyon is jó és a 

gyerekeinket szolgálta kivá ló minőségben és ezt továbbra is megtehetné! 

Tiszte lt Po lgár mester úr t iszte lt döntés hozók, ha nekem ke ll ene döntenem arró l, hogy két 

mozdonnyal több legyen-e kiállítva az új helyen vagy megmaradjon a terület - akár terület 

kompromisszum árán is - és több mint 100 gyereknek és a csa ládjaiknak biztos ítsak óvodai he lyet és 

bizton ságot a jövőben is, akkor én a gye rekeink fej l ődését jobban szo lgá ló Mocorgó óvoda mell ett 

döntenék. 

I\ fent i gondo latokat a saját meglátásom és a több i szü l ővel történt beszé lgetések alapján írta m le. 

l<érern a ti sztelt Polgár mester u1·at ill etve a döntéshozókat, hogy a fent ieket elo lvasva, átgondo lva 

mérlege ljenek és képvise ljenek bennünket, azokat a dolgozó szü l őket és a gyereke inket ebben az 

ügyben, ak ik most az önök segítségét kér ik az Övoda és a benne do lgozók közösségének, munkájának 

megtartása érdekében! 

Tisztelette l: 

Cieményi Zoltán 

Budapest 2018.05 .01. 



A kínai és vietnámi szü l ők egyhangúan tiltakoznak az óvoda bezárása, és a körzetesítés 
áta lakítása el len. 
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A kínai és vietnámi szülők egyhangúan tiltakoznak az óvoda bezárása, és a körzetesítés 
átalakítása ellen. 
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A kínai és vietnámi szülők egyhangúan tiltakoznak az óvoda bezárása, és a körzetesítés 
átalakítása ellen. 
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A kínai és vietnámi szülők egyhangúan tiltakoznak az óvoda bezárása, és a körzetesítés 
átalakítása ellen. 



A kínai és vietnámi szülők egyhangúan tiltakoznak az óvoda bezárása, és a körzetesítés 

átal;:ikítása ellen. 
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Betöltetlen álláshelyek kimutatása 6. melléklet az előte,jesztéshez 

E pedagógus munkakör nevelőmunkát segítők technikai 
, e;; 
N Intézmény neve óvodapedagógus fejlesztő- pedagógiai cr, 

pszichológus óvodatitkár dajka kertész konyhalány takarító :.... 
0 csoportban pedagógus asszisztens cr, 

1. Aprók Háza Óvoda 2 0 0 0 0 0 0 0,75 0 

2. Bóbita Óvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

3. Csodafa Óvoda 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Csodapók Óvoda 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

5. Csupa Csoda Óvoda 2 1 0 0 0 1 0 0 0 

6. Gépmadár Óvoda 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 

7. Gesztenye Óvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8. Gézengúz Óvoda 2 1 0 0 0 0 0 0,5 0 

9. Gyermekek Háza Óvoda 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

10. Gyöngyike Óvoda 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

11. Hárslevelű Óvoda 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

12. Kékvirág Óvoda 2 0 0 0 0 1 0 0 0 

13. Kincskersők Óvoda 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

14. Kiskakas Óvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15. Mászóka Óvoda 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

16. Mocorgó Óvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17. Rece-Fice Óvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18. Zsivaj Óvoda 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

ÖSSZESEN 18 4 0 0 0 2 0,5 1,25 2 




