
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjeszt és 
a Képviselő-testület részére 

3 G1 ·. számú előte1j esztés 

a Kőbányai Csodafa Óvoda alapító okiratát módosító okirata és a Kőbányai Csupa 
Csoda Óvoda megszüntető okirata módosításáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a 
Kőbányai Csupa Csoda és a Kőbányai Mocorgó Óvoda átszervezésérő l szóló 198/2018. (V . 
24.) KÖKT határozattal és a Kőbányai Csodafa Óvoda átszervezéséről szóló 200/2018. (V. 
24.) KÖKT határozatával módosította az intézmények alapító okiratát, illetve az átszervezés 
okán intézményegyesítésről döntött. 

Az Önkormányzat változásbejelentési kérelemmel élt a Magyar Államkincstár Budapesti és 
Pest Megyei Igazgatóságánál (a továbbiakban: MÁK). 
A MÁK a 01-TNY-910-2/2018-679648 és a 10-TNY-911-2/20 18-679714 iktatószámú 
végzésében hiánypótlási felhívással élt a törzskönyvi nyilvántartási eljárásban, illetve 
elutasította a kérelmet (3. melléklet). 

A MÁK a végzésekben az alábbiak javítását, illetve pótlását kéri : 
a) a Kőbányai Csodafa Óvoda esetében a módosító okirat hatályosulásának dátumát 

2018. szeptember 1. helyett augusztusi dátumra kell módosítani , 
b) a Kőbányai Csupa Csoda Óvoda esetében a megszüntető okirat 3.1.1. pontját pótolni 

szükséges. 

A módosító okiratot, illetve a megszüntető okiratot elektronikus aláírással kell ellátni. A 
módosító, illetve a megszüntető okirat javítása a MÁK végzéseiben foglaltaknak megfe lelően 
megtörtént. 

Az okiratok módosítását a határozatok mellékletei tartalmazzák. 

II. Hatásvizsgálat 

Az intézmények módosító, illetve megszüntető okiratának módosításával biztosítható a MÁK 
hiánypótlási felhívásában foglaltak teljesítése. 

III. A végrehajtás feltételei 

A módosított okiratokat meg kell küldeni a MÁK részére a törzskönyvi nyilvántartásba 
történő bejegyzés végett. A hiánypótlás teljesítését a B600-Hiánypótlás teljesítése címü 
kérelemmel kell benyújtani a MÁK felé elektronikusan. A MÁK az átszervezéssel (egyesítés 
beolvadással) érintett költségvetési szerveket érintő bejegyzést egységben kezeli , a megszűnő 
és a jogutód intézmény adatait együtt vezeti át a törzskönyvi nyilvántartásban, ezért új eljárás 
keretében kell benyújtani a változásbejelentési kérelmeket a Kőbányai Csupa Csoda és a 
Kőbányai Mocorgó Óvoda esetében. 



IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés 1-2. mellékletében foglalt határozatokat. 

Budapest, 2018. június ,,lh 1' 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

1. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2018. (VI. 21.) határozata 
a Kőbányai Csodafa Óvoda alapító okirata módosításáról és egységes szerkezetbe 

foglalásáról 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Csodafa Óvoda alapító okiratát az 1. mellékletben foglalt tartalommal módosítja, és a 2. 
melléklet szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

2. Ez a határozat 2018. június 22-én lép hatályba. 
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1. melléklet a .. ./201 8. (VI. 21.) KÖKT határozathoz 

Okirat száma: K/23 720/1 /2018/KCO 

Módosító okirat 

A Kőbányai Csodafa Óvoda Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete által 2016. március 31. napján kiadott, K/15513/5/2016/II 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. (VI. 21.) KÖKT határozatra figyelemmel - a következők szerint módosítom: 

1. Az alapító okirat 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőj ét 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." 

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

„ 6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési 
. t' ' m ezmeny 

feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése 
maximális gyermek-, 
tanulólétszám 

1 Kőbányai Csodafa Óvoda 189 fő 
., 

Jelen módosító okiratot 2018. augusztus 31. napjától kell alkalmazni . 

Kelt: Budapest, 2018. 

D. Kovács Róbert Antal 
polgármester 

2. melléklet a .. ./201 8. (VI. 21.) KÖKT határozathoz 
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Okirat száma: K/23720/2/2018/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 Csodafa Óvoda 
alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1.1 . A költségvetési szerv 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1.1. megnevezése: Kőbányai Csodafa Óvoda 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 1108 Budapest, Újhegyi sétány 17-19. 

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 
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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. 

4.2. A k 1 ' ö tsegvetes1 szerv fi" 'k ' ' k '11 h' k' 'b oteve enysegene a am aztartas1 sza agazat1 l' esoro asa: 

szakágazat szakágazat megnevezése 
száma 

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 igazgatásró l 
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, 

d) 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, gyengén látó 
sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása, 

j) az egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, a többi gyermekkel együtt neve l hető 

sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása az illetékes szakértői bizottság 
véleménye alapján, 

g) speciális tehetséggondozó programok szervezése hátrányos helyzetű gyermekek 
részére, 

h) tehetségpontként működhet. 

4 4 A k"l 'k .. o tsegvetes1 szerv a apteve enysegene kk . funk.' . l" l ' ormanyzatl c10 szennt1 meg1e o ese: 

kormányzati kormányzati funkció megnevezése 
funkciószám 

1 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok 

2 066010 Zöldterület-kezelés 

3 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

4 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának 

szakmai feladatai 
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5 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

6 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

7 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

8 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

9 104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok 

10 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 

4.5. A költségvetési szerv ill etékessége, működési területe: Budapest X. kerület Agyagfejtő 
utca, Andezit utca, Bazalt utca, Dolomit utca 1-19-ig, 2-20-ig, Dombtető utca, Hang 
utca, Harmat utca 113-tól 129-ig és 168-200-ig, 231, Korall utca páratlan oldal, Kővágó 
utca, Mádi utca 172-től és 173-tól végig, Szőlővirág utca, Tóvirág utca, Újhegyi út 20-
3 8-ig, Zsombék utca 34-től végig. 

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 Képvise lő-testü l ete öt év határozott időre 
bízza meg nyi lvános 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. 

közalkalmazotti jogviszony 

2 me 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII . törvén 

a Pol ári Törvén kön vről szóló 2013. évi V. törvén 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény 

6.1.1. típusa: óvoda 

6.1 .2. alapfeladatának jogszabály szennt1 megnevezése: óvodai nevelés, a többi 
gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: a költségvetési szerv pénzügy i
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 
intézmény 
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feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése 
maximális gyermek- , 
tanulólétszám 

1 Kőbányai Csodafa Óvoda 189 fő 

63 Afil dt ll't' t .. e a a e a as 1 '1 ' . ti szo ga o mga anvagvon: 

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

használati joga 

1108 Budapest, Újhegyi sétány 42309/19 használati jog óvoda 
1 

17-19. 

2. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

... /2018. (VI. 21.) határozata 
a Kőbányai Csupa Csoda Óvoda megszüntető okirata módosításáról 

1. 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. 

2. Ez a határozat 2018. június 22-én lép hatályba. 

1. melléklet a .. ./2018. (VI. 21.) KÖKT határozathoz 

Okirat száma: K/23721/2/2018/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 
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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: 16926817-2-42 

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 

2.2.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

2.2.2. 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 vetési szerv 

me nevezése székhel e 

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 

3.1. A kötelezettségvállalás rendje 

3 .1.1. A megszűnő költségvetési szerv által vállalható kötelezettségek köre és 
mértéke: a gazdálkodással kapcsolatos kötelezettségek teljesítése a 
költségvetésről szóló hatályos önkormányzati rendeletben meghatározott 
kiemelt előirányzatok időarányos része erejéig. 

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

Kelt: Budapest, 2018. 
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D. Kovács Róbert Antal 
polgármester 
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~1 Magyar 
Államkincstár 

Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság 

A DOKUMENTUMOT DIGITÁLIS 
ALAIRÁSSAL LÁI IA EL, 

Magyar Á llamkincstár 

Ügy intézés helye: 1138 Budapest, Váci út 135-139 Iktatószá m: OI-TNY-911-2/2018-6797 14 

Ügyintéző: 

Telefonszám: 

Geröly Nikolett 

( 1 )429-5337 

Tárgy: Hiánypótlási fe lhívás 
törzskönyvi nyil vántartás i 
eljá rásban 

BUDAPEST FÖVÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI ÖNKORMÁNYZAT vezetője részére 

Budapest 
Szent László tér 29 
1102 

VÉGZÉS 

A(z) BUDAPEST FÖVÁROS X. KERÜLET KÖBÁNYAJ ÖNKORMÁNYZAT ( 1102 Budapest, 
Szent László tér 29) á lta l benyújtott, 20 18 . június hónap 04. napján , a 01-TNY-911-1 /20 18-679714 
ikt a tószá mon érkeztetett, KÖBÁ NY A J CSODAFA ÓVODA (törzskönyvi azonosító: 67971 tJ) 
m eg n evezésű törzskönyvi jogi személyre vonatkozó, "Változásbejelentés - Önko rm ányzati 
kö ltségvetési szerv " tárgyú kérelme hi ányos az a lábbi ak szerint : 

- A nemzeti köznevelésröl szó ló 2011. évi CXC. törvény 84 . § (3) bekezdése alapján a fenntartó nevelési 
évben óvodát, óvodai csoportot nem szervezhet át, július-augusztus hónapok kivételével. A törvény 4. § 1 1. 
pontja szerint a létszám módosítása átszervezés nek minősül. A módosító okiratban és a B202- es 
vá ltozásbejelentési kérelmen is jú liusi vagy augusztusi hatályosulást kell feltü ntetni a 2018. szeptembe r 1. 
dátum helyett. 

A módosító okiraton csak a polgármester elektronikus aláírása fogad ható el. 
A módos ító okiratot a polgármesternek ke ll a láírni az államháztartásról szó ló 20 11 . év i CXCV. törvény 
(továbbiakban: Áht.) 8/A. § alapjá n. Az alap ító okirat kiadására jogosult szemé ly e tevékenységében nem 
he I yettes íthetö. 

A módosító ok irat végén (a keltezés után) a formanyomtatvány szerinti a lakban a polgármester nevé t és 
tisztségét továbbra is fe l kell tüntetni (a P.H. ne szerepe ljen), de a jövőben már nem fogja a polgármester 
papír alapon aláírni és pecséttel e ll átni az okiratot. Kérem, hogy ennek megfelelően saját kezü aláírás és 
pecsét ne szerepe lj en a módosító okiraton. 

Tájékoztatom, hogy a hiánypótlás te lj esítését a 8600 - Hiánypótlás teljesítése kére lemmel kell benyújtani 
elektronikusan. Ne egy új 8202-es kérelm et nyújtson be. 

Fe lhí vom figye lm ét, hogy az általános köz igazgatási rendtartásról szó ló 2016. évi CL. törvén y 
(továbbiakban: Ákr.) 44. §-a alapján egy eljárásban csak egy hi ánypót lás adható. A hi ánypótlásnak 
20 18.06. 18. napjáig be kel l érkeznie elektronikusan hivatali kapun, e ll enkező esetben az eljárás az Ákr. 47. ~ 
( 1) bekezdés b) pol1tja alapján megszüntetésre kerül. Az Ákr. 49 . §-a l ehetővé teszi, hogy az ügyfél az eljárás 
szü netelését kérje, a szünete lés i dőtartama hat hónap, mely i dő a latt a határidők nyugszanak. Az e lj árás 
szü netelését a 8606 Eljárás szünetelése vagy fo lytatása kérelemmel kérelmezheti. 
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A hiánypótlási felhívásnak 20 18. június 18-ig tehet eleget. A hiánypótlási felhívás teljesítésének 
határideje az ügyintézési határidőbe beszámít. 

Felhívom figyelmét, hogy amennyiben a hiánypótlási fel hívásnak nem tesz eleget, ennek hi ányá ban a 
kérelme nem bírálható el és tekintettel arra, hogy a törzskönyvi nyilvántartási eljárás hivatalból nem 
folytatható, a kére lmére indult közigazgatási hatósági eljárást megszüntetem . 

Végzésem ellen öná ll ó jogorvoslatnak helye nincs, az csak a határozat, annak hiányában az elj árás t 
megszüntető végzés ell en indított közigazgatási perben támadható meg. 

Az eljárás során ügyfelet terhelő illeték, díj és egyéb elj árási költség nem merült fel. 

INDOKOLÁS 

A(z) BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AJ ÖNKORMÁNYZAT a(z) KÖBÁ NY A 1 
CSODAFA ÓVODA megnevezésű törzskönyvi jogi személyre vonatkozó , "Változásbejelentés -
Önkormányzati költségvetési szerv" tárgyú kérelmet nyújtott be hatóságomhoz / a Magyar 
Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatósághoz. 

A Magya r Áll amkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság a kére lm et megvizsgá lta az 
áll am háztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 . (Xll. 31.) Korm. rendelet 167/A. §-a. 
167 /C . §-a, 167 /E. §-a, valamint a vonatkozó ágazati jogszabályok alapján. 

Az általános közigazgatási rendtartásról szó ló 2016 . évi CL. törvény (a továbbiakban : Ákr .) 44 . §-a 
alapján, ha a kére lem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg, vagy megfelel , de a 
tényál lás tisztázása során fe lm erült új adatra tekintettel az szükséges, az eljáró hatóság határid ő 
megjelölésével , a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett - ha törvény vagy 
kormányrendelet másként nem rendelkezik - egy ízben hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt. 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht .) 104. § (2) bekezdése 
alapján a hiánypótlási felhívás teljesítésére legfeljebb 15 napos határidő áll apítható meg. 

A kérelem elbírá lásához a fenti jogszabályi e l őírások alapján szükséges a rendelkező részben 
részletezett hiányok pótlása. 

Végzésemet az Ákr. 44 . §-a, 47. § (1) bekezdés b) pontja, 50. § (5) bekezdése, 80. § ( 1) bekezdése, 81 . 
§ (1) bekezdése, 112. §-a, valamint az Áht. 104. § (2) bekezdése alapján hoztam meg. 

A Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság törzskönyvi nyilvántartási elj árás ra 
vonatkozó hatáskörét az Áht. 104. § (1) bekezdése, illetékességét a Magyar Államkincstárról szó ló 
310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet 10. §-a és 1. számú melléklete határozza meg. 
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Budapest, 2018. június 05 . 

Sebestyén Gabriella a Magyar Á ll amkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság igazgatója 
nevében és megbízásából. 

p .I-I. 

Kapják: 

Kánya Lászlóné 
osztályvezetö 

1. BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ( 1102 Budapest, Szent László tér 29) 

2. Magyar Áll amkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság (1138 Budapest, Váci út 135-139) 
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M.1 Magyar 
Államkincstár 

Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság 

I\ DOKUMENTUMOT OIGITALIS 
ALAIRASSAL LÁT IA <!., 

Magyar Allam kincstár 

Ügy intézés helye: 113 8 Budapest, Vác i út 135- 139 1 ktatószám: 0 1-TNY -9 10-2/2018-6796'1 8 

Ügy intéző : 

Telefonszám: 

Geröly Niko lett 

( 1)429-5337 

Tárgy : Kérelem visszautas ítása 

BUDAPEST FÖVÁROS X. KER ÜLET KÖBÁN Y A! ÖNKORMÁNYZAT részé re 
Bud apest 
Szent Lász ló tér 29 
1102 

VÉGZÉS 

A(z) BUD APEST FÖVÁROS X. KERÜLET KÖB ÁN YAI ÖN KORMÁNYZAT ( 1102 Budapes t. 
Sze nt Lász ló tér 29) á lt a l benyújtott , 201 8. j úniu s 04 . napj án, a OI-TNY -9 10-1 /20 18-679648 
iktatószámon érk eztetett , KÖB ÁNY AJ MOCORGÓ ÓVODA rn egnevezésü (törzs könyv i azo nos ító : 
679648) törzs könyv i j og i személyre vonatkozó, "Vá ltozásbejelentés - Önko rm ányza ti kö ltségvetés i 
sze rv" tárgyú kérelmét 

vi s s zau ta s íto m. 

A végzés a közléssel vég leges . 

Az ügy fé l a végzés köz l ésé tő l számított ti zenöt napon belül köz igazgatási pert indí that a szék helye 
szerint ill etékes köz igazga tás i és munkaügy i bíróság ná l. A j og i k é p v i se l őve l e lj áró ügyfé l a 
ke reset leve let ki zá rólag elek tronikus úton, az e lj áró bírósághoz címezve, de a Magya r Á ll amkin cstár 
Hivatali Kapuj án keresztül , az ür lapbenyújtás támogatás i szo lgá ltatás igé nybevé te léve l nyújthatja be. 
A bíróság határozata e ll en további perorvos latn ak nincs helye. 

Az e lj árás során az ügyfelet te r h e l ő ill eték, díj és egyéb költség nem merült fel. 

INDOKOLÁS 

A(z) BUDAPEST FÖVÁ RO S X. KERÜLET KÖ BÁNY AJ ÖN KORMÁNYZAT ( 1102 Budapes t. 
Szent Lász ló tér 29) a(z) KÖB ÁNYA I MO COR GÓ ÓV ODA meg nevezés C1 töi'zskönyv i _jogi 
személyre vo nat kozó, "V áltozás beje lentés - Önkorm ányza ti kö ltségvetés i szerv" tárgyú kére lmet 
nyúj to tt be a Magyar Áll amkincstárh oz. 

Az általános köz igazgatás i rend ta rtás ról szó ló 20 16. év i CL. tö rvény 46 . § ( 1) bekezdés a) pontj ára 
tö rté n ő hi vatkozássa l a kérelem visszautas ításra kerül. 

Az áll amházta rtás ról szó ló tö rvény végrehajtásáról szó ló 368/2011 . (XII. 3 1.) Ko rm . rende let 167/C. § 
(Sa) bekezdés alapj án: 
A Kö ltségvetés i sze rv áta lakítása esetén az átalakítássa l érin tett költségvetési sze rv l éte s í tő okiratának 
módos ításá ra vagy tö rzs könyv i ny il vá nta rt ás bó l t ö rté n ő törl ésé re és a _jog utód kö ltségv etési s1.e 1v 

törzs könyv i nyil vá ntartás ba tö rté n ő bejegyzésére vagy l étes ítő oki ratának módosítására vo natkozó 
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kérelmet úgy kell benyúj tani, hogy azok egyidej űl eg a Kincstá r számára rendelkezésre állj anak . A 
Kincstár az áta lakítássa l érintett kö ltségvetés i szerv tekintetében beá ll ó vá lto zást a jogutód 
kö ltségvetés i sze rvet éri n tő bejegyzéssel egyidejü leg, a jogutód kö ltségvetési szerv bejegyzéséve l 
együtt vezeti át a törzskönyvi ny il vántartásban. 

Mive l hi ányzik a beo lvadó kö ltségvetési szerv (Kőbányai Csupa Csoda Óvoda) megszüntető okirata. 
ezért az elj árás nem elbírá lható, így az visszautas ításra kerül. 

Egy új eljárás ke retében az a lábbi hibák javításáva l és hiá nyosságok pót lásával a kérelem újb ól 
benyújtható. 

A 8202-es vá ltozás bejelentés i ké re l em tő l e l k ül ö nül ő eljá rás ban póto lni ke ll a Kőbányai Csupa Csoda 
Óvoda 111egszü n te tő okira tát. 
Hiányzik a megszün tető ok irat 3. 1.1. pontja (köte lezettségek köre és mértéke) , ezt póto lni kell. Így 
viszont a kötelezettségvá ll alások h atá rid ejérő l szó ló pontot szíveskedjen a 3. 1.2. pontként fe ltüntetni . 
A m egszünte tő ok ira tró l ne maradj on le a ke ltezés, va lamint a po lgár mester a lá írását ill etően 

ugyanazok a szabá lyok érvényese k, mint a módosító ok iratra. Polgá rm ester neve és tisztsége továbbra 
is kerülj ön ki írásra, de papír alapon nem írja alá és nem látja el bé l yegzőve l , csak a polgár111este1· 
elektroni kus aláírása sze repe lhet raj ta. 
A 111ódosító, va la111int a m egszü nte tő oki rato n csak a po lgá rlllester elektro ni kus aláí rása fogadható el. 
A 111 ódos ító, va lamin t a megsz ünte tő ok iratot a polgármesternek ke ll aláí rni az álla lllh áztartás ról szó ló 
20 11 . év i CXCV . törvény (továbbiakban: Áht .) 8/A. § alapján. Az a lap ító oki rat kiadásá ra jogosult 
szemé ly e tevékenységé ben ne m h e l yettes í th ető . Tehát az alpo lgá rm ester elektron ikus aláí rása nelll 
elfogad ható . 

A Kő b á nya i Moco rgó Óvoda a lapító ok iratá nak módos ítása és a Kőbá n ya i Csupa Csoda Óvoda 
megszün tetése egymássa l ugyan összefü ggő, de két telj esen kül ön eljárást jelent. 
Ennek megfe l e l ően a megszü n tető oki rathoz ka pcso lódva be ke ll külde ni egy 8300-as törlési ké1·e lmet 
is külön e lj árásként, alll elynek e l ső oldalán a megszűnés lll ódjaként egyesítés beo lvadássa l lehetősége t 

je löln ek, a harm adi k olda lán az érvény be lépés dátum aké nt kére lm ezett jövőbe ni i dőpo n t 20 18. jú liu s 
3 1.-et ke ll je lölni , a C8-as pót lapon pedig jogutód sze rvké nt fe l ke ll tüntetni a Kőbán yai Mocorgó 
Óvodát. Mive l a 8202 és a B300 kül ön-k ül ön e lj árástje lent, ezért a megszüntető okirat me ll ett be kell 
kü ldeni a Kőbán ya i Csupa Csoda Óvoda m egszün tetésé rő l szó ló képv i se l ő-testü l eti határozatot is 
(annak ell enére is, hogy ezt már a B202-es e lj árás mell ék lete i között csato lták). 

A Köbánya i Mocorgó Óvodára vo natkozóan egy új 8 202-es kérelem benyújtása szükséges. 
A CS -ös pótl apról tö rö ln i ke ll az első cím módosítást, mive l ez a székhely címének módosításáról szó l. 
ame lyet már az e l ső olda lon rögzítettek a székhely című rovatban. 
A C 11 -es pótl ap ról törö lni ke ll a Kőbá nyai Mocorgó Óvodát, mi ve l az nem lehet saját maga jogel ődje 
(a Csupa Csoda Óvodánál viszont jogutódként kell szerepelnie a Moco rgó Óvodának) . 

A lllÓdos ító ok irat hatá lyosu lásra vonatkozó mondatán kérem ne vá ltoztassanak. 

A módosító ok iratot a j övő ben lll ár nem írja a lá saját kezűl eg a po lgá rlll este r és nem látja el 
b é l yegzőve l sem. Az oki rat ke ltének és a po lgá rm ester nevének, va lamint ti sztségének továbbra is 
szerepel ni e ke ll az ok ira ton, csak az elektro ni kus ügy intézés nek eleget téve már nem írja alá és nem 
látja el bé lyegzőve l pap ír alapo n, hanem elektronikus aláírásáva l helyettesíti ezt. 
A módosító, va lam in t a megszün tető okiraton csak a po lgármester elektroni kus a láí rása fogadható el. 
A módos ító, va lamin t a megszün tető oki ra tot a pol gármestern ek kell aláírni az á ll amháztartás ról szó ló 
20 l l. évi CXCV . törvény (további akban: Áht.) 8/A. § alapj án. Az a lap ító ok irat kiadásá ra jogosul t 
személy e tevékenységében nem h e l yettesíth ető. Tehát az alpo lgá rmester elektronikus aláí rása nem 
elfogad ható. 
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A fe nti indokok alapj án 201 8. jún ius 04. napján, 0 l-TNY-9 10-1 /20 1 8-679648 iktatószámon érkeztetett 
kére lmet az á lta lános közigazgatás i rendtartásró l szó ló 2016 . évi CL. tö rvé ny (a tovább iakban : Ákr .) 
46. § ( 1) bekezdése alapj án visszautasítom. 

Yégzése111et az Ákr. 46 . § ( 1) bekezdése, 80. § ( 1) bekezdése, 81. § ( 1) bekezdése, 82. § ( 1) bekezdése. 
va lamin t az áll amh ázta rtás ról szó ló 2011 . évi CXCV . tö rvé ny (a továb biakba n: Áht.) 104. § (2) 
bekezdése alapj án hoztam meg, a jogorvos latra vonatkozó re ndelkezés az Ák r. 11 4. § ( 1) bekezdésén 
és az Áht. 104. § (3) bekezdésén a lapul. 

A Magyar Áll a111k incstár Budapesti és Pes t Megye i Igazgatóság tö rzskönyv i nyi lvánta rtási eljá rásra 
vo natkozó hatáskörét az Áht. 104. § ( 1) bekezdése, ill etékességét a Magya r Áll arn ki ncstárró l szól ó 
3 10/201 7. (X. 3 1.) Kor111. rendelet 10. §-a és 1. számú mell ékl ete határozza meg. 

Budapest, 201 8. j únius 06 . 

Sebestyén Ga bri e ll a a Magya r Á ll amkin cs tár Bud apes ti és Pest Megye i Igazgatóság igazgat ój a 
nevében és meg bízásából. 

P.H. 

l(apják: 

Ká nya Lász lóné 
osztá l yvezető 

1. BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ( 11 02 Budapest, Szent László té1 29) 

2. Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megye i Igazgatóság ( 11 38 Buda pest, Vác i út 135- 139) 
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