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áIIamháztartásrő| szóló törvény végľehajtásárőL szőIő 36812011. (XII.31.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Koľm. rendelet) 5. $]a, valamint a közoktatási törvény 37. $ (5) bękezdése

Az

iattnozzameg a költségvetési szęrvek alapító okiľatának kĺjtelező taľtalmi elemeit. A Korm.
rendelet 5. $ i4) bekezáése szęrint az a|apítő okirat módosítása esetén el kell készíteni és a
módosító okirathoz csatolni az egységes szerkezetbe foglalt aIapítő okiľatot is.

A módosító okiratok

és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt új alapító okiratok az

előteľj esztés mellékletét képezik.

Képviselő-testiilet hatáskĺjre a helyi onkormányzatohőI szóló 1990. évi LXV. törvény (a
tovabĹiakban: otv.; 10. $ (1) bekezdés g) pontján alapu1,..me1y szerint a képviselő-testtilet
hatásköréből nem njľrlźrzhatő át intézméńyälapítása. Az Ötv. 15. $ (1) bekezdése alapjźn
minősített többség szfüséges a döntés elfogadásához.

A

H'ą'ľÁnoza'TI JAvASLAT

A képviselő-testület úgy dĺlnt, hogy
1. az áItala fennärtott cyeiót-vĺrág Napközi otthonos óvoda, Kincskereső Napközi
otthonos ovoda, Váíunk Rád Napközi otthonos Ôvoda, Napsugaľ Napközi otthonos
ilä' K;,,o,(í Napközi otthonos óvoda, Hétszínvirág Ńupko'ĺ otthonos óvoda,

2.

re.-rl-re

Napkĺizi otthonos'ovoda, Pitypang
Napk.ĺizi otthónos óvoda, Szivárvany Napkozi otthonos ovoda, Sztuszorszép
Napt<ozi otthonos óvoda, Ńaprafoľgó Ńapkđziotthonos óvoda, Katica Böcsőde és
Naptĺizi otthonos óvoda módosító okiľatát, valamint a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt új alapító okiľatát az elote1esztés I-26. sz. mellékletébenfoglaltak
szerinti taľtalommal, zotz.június 1 -i hatállyal módosítj a.
feIhataImazza a po\gźrmestert ahatfuozat 1. pontjában meghattlĺozott dokumentumok
Mesepalota Napközi otthonos óvoda,

a|áirásźlra.

Felelős:
Határidő;

polgármester

Zllz.junius

1.

A diintés végľehajtását végző
Intézményfelügyeleti Iľo đa
Budapest, 2012. ápľilis 1 7.

Törvényességi ellenőrzés

Rĺmán Edina
jegyző

nevében és megĘízĄ

-L

,%

-Dr. Mészár Erika
a|jegyzó

:

szewezeti egység: HumánszolgáItatásí Ügyosztály

fu*{a-.łJ
Sántha Péterné
alpo1gármester

1. sz. mellék|et

Gyerek.Viľág Napktizĺ Otthonos óvoda
alapítő okiľatát módosító okirat

A szakfeladatrendľől

és az á||an.háztartási szakágazati renđről szőIő 5612011. (XII.31.)

NGM

rendeletben foglaltak, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi L)oilX. törvény 37' $ (5)
bekezdése a|apjźn a2009. július 1. napjától hatályos egységes szeľkezetbe foglalt alapító
okirat az a|ábbiak szerint módosul.

Az a|apítő okirat bevezető ľészeaz a|á'bbiak szerint módosul:
A közoktatásról szóló 1993. évi LXxx. törvény (tovĺźbbiakbąn:kozoktatási torvény) 3.$

(2)
bekezdése értelmébenBudapest Fővaľos VIII. keriilęt Jőzsęfufuosi onkoľmányzat Képviselőtestiilete a rendelkezésre źlIó dokumentumok alapjrín az |978. évben, illetve 1983. évben
(tagóvoda) Budapest, VIII. ker. Tanács VB. által létesített(alapított) Napkiĺziotthonos
ovoda (alapításkori név) Gyeľek.Vĺrág Napktĺzi otthonos ovoda (elenlegi név)
intézmény szźmćlraa 277/2009. (rJ7.) számű hatźrozatával kiadott a|apítő okiratát a
szalcfeladatrendről és az államhóztartási szakagazati rendről szóló 56/20]I. (XII'31.) NGM
rendelet éľtelmébenfelülvizsgálta, és az á||amháztartásról szóló 2011. évi CXCĺ/. törvĺlny, az
óIlamháztartásról szóló torvény végrehajtásáról szóló 368/201]. (XII. 3],) Korm. rendelet és
a kÔzoktatási törvény 37. $ (5) bekezdésének megfele|oen az aIźhbi, egységes szerkezetbe
foglalt alapítő okiratát adj a ki.

Az a|apítő okiľat 1. pontja az a|á.ňbiak szeľint módosul:
1.) Ktiltséevetésiszeľv:
Neve: Gyeľek-Viľág Napk<lzi otthonos ovoda
Székhelye: 1082 Buđapest,Baross u. 111/b.

telephelye:
tagóvoda:

1082 Budapest

Baross utca9I-93.

oM azonosítója: 034376
Az alapitő okirat
5.)

5.) pontjának megnevezése az alábbiak szerĺnt mĺidosul:
Kö|tséwetési szerv típusa a kijzoktatási tőrvénv a|apiánz

Az a|apítő okiľat 6.) pontjának megnevezése az alábbiak szeľint mĺódosul:
6. ) Kiilts é gvetési szeľv //eláłessdge. m íĺktidési kłi ľe :

Az a|apítő okiľat 7.) pontjának első mondata helyébe a kiivetkező ľendelkezés Iép:
Ovoda.

Az a|apítő okirat 8.) pontjának első mondata helyébe a következő ľendelkezés lép:
A kozoktatási towény alapján kozfeladata a közoktatás, mely magában foglalja az ővodai
nevęlést.

Az a|apítő okiľat 8.) a.) pontja az z|álbbiak szeľint mĺódosul:
a.) alaptevékenysége:

ttirvény 24.$ (1) bekezdése a|apján az ővođa3 éves koľtól _ e tcĺrvény6.$ (2)
bekezdésében meghatározottak szerinti _ a tankĺjtelezettség kezdetéig nevelő íntézmény.Az

A kozohątósi

óvodai nevelés keretében végzik a cigźny kulturális nevelést magyar nyelven, és
szakértői és rehabiĺitációs bizottság szalw,ćĺeményealapján e||átják a kozoktatási torvény
]21.s Q) bek. 29.a) pontja szerint: a testifog1latékos (mozgás-sérült), a megismerő funkciók
vagy a viselked,ćs fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével lĺüzdő, továbbá a
közoktatósi torvény ]21. s (1) bek. 29.b) pontja szerint: a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének súlyos rendelĺenességévelkĺjzdő sajátos nevelési igényu gyeľmekek
nevelését.

Az alapító okiľat 8.)a.) pontiábol az a|ábbí szám
Főtevékenysée
TEAOR száma
8510

kerül:
és szöveg třiľlésre ke

Megnevezése
Iskolai e|őkészítő oktatás

Az a|apítő okirat 8.) pontjábő| az z|ábbi szöveg ttirlésre keľůil:
Szakfeladatok száma' megnevezése 2009. decembeľ 31.ig

Az

a|apítő okiľat 8.)aJ pontjából

az alábbi szakfeladat számok és szakfeladat

e
ev ezések ttiľlésre keľülnek:
Szakfeladat megnevezése
Szakfeladat száma
óvodai íntézménvikozétkeztetés
55231-2
önkoľmiínvzatok és tcjbbcélúkistéľsésitaľsulások elszámolásai
75192-2

80111-5
80112-6

óvodai nevelés
sajátos nevelési igénni (a megismeľő funkciók, vagy a viselkedés
fejlődésének oľganikus okľa visszavezethető, vagy organikus okĺa
vissza nem vezethető súlyos és taľtós rendellenessége miatt
sondozásba vett) gyermekek óvodai nevelése

okiľat 8.)a.) pontjában az alábbi sziiveg
,,Szakfeladatok száma' megnevezése 2010. jänuár t.tő|,'
A'z a|apítő

helyébe az a|ábbi sziiveg lép:
Szakfeladatok száma, megnevezése:

a|apítĺó okirat 8.)a.) pontjában a szakfeladat megnevezés az a|á.ňbiak szerint
módosul:
Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás
851013

Az
Lz

a|apító okiľat 8.a.) pontj
ttiľlésre kerül:

841901

|

Lz a|apítő okiľat alábbi

á.ň,ői

az alábbi szakfeladat szálm és szakfeladat megnevezés

onkoľmányzatok, valamint többcélú kistérségitaľsulások
elszámolásai

8.)b.) pontja tiirlésľekeľül:
b.) az alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenvsége

Szakfeladat száma
75r9s-2

Szakfeladat megnevezése
közoktatási intézménvekben vészeff kiegészítő tevékenységek
munkahelvi vendé slátás
iskolarendszeren kívül nem szakmai oktatás, vizsgáńatás
iskolarendszeľen kívül sza|<nai o ktatás. v izs sźEtatás
oktatási célok és esvéb feladatok
2010. januáľ l.től alaptevékenységhez kapcsolĺódó kiegészítő és az alaptevékenységtől
eltéľő kisegítő tevékenységetnem folytathat.

Az a|apítő okĺľat8.)c.) pontj a átszálmozásľa keľiil 8.)b.) pontra az a|ábbiak szeľint:
b. ) Y á||a|kozás ĺ tevékenys éget n em fo lytath at.

Az

a|apítő okirat 8.)d.) pontja átszámozálsľa keľÍil8.)c.) pontra és megnevezése
alábbiak szerint módosul:

^z

c.) Gazddlkodúsi besorolúsa:

Az a|apítő okirat

10.) pontja az ĺ|á'Jĺbiakszeľint mĺídosul:

|0.) A' kiiltségvetési szerv vezetőiének megbízúsirendiez
koltség:łetésiszerv vezetójét Budapest Főváros VIII. keľĹilet Józsefuárosi onkormányzat
Képviselő-testĹilete pá|yázat ítján bízza meg aközaIka|mazottak jogállásáról sző|ő 1992. évi
)o(Xn. t<iľvény,a kozoktatási törvény, a koza|kalmazottak jogá|Iźsáről szóló 1992. évi
XXXIII. torvény végrehajtásárő| sző|ő I38lI992. (X.8.) szźlmű Korm. ľendelet, valamint a
nemzetiségek jogairól szóló 20]]. évi CI'XXIX' tĺiľvényfigyelembevételével. A költségvetési
szerv vezętője egyuttal a Baross u. 91-93. szźrn a|att lévő tagóvodavezetői feladatait is ellátja.

A

Az a|apítő okiľat 11.) pontja az a|ábbiak szeľint módosul:
11.) A ki)ltséwetési szerv foglalkoztatottiaiľa vonatkozó foglalkoztatási iowÍszonv

megielijlése:

A

foglalkoztatottak foglalkoztatása koza|ka|mazoÍti jogviszony, illetve munkaviszony
keretében történik, rájuk a koza|ka|mazottak jogállásĺáľól sző|ő 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint az 1992. évi XXII. tĺiľvénya Munka Törvénykönyvéről azirźlnyaďő.

Az a|apítő okiľat 12.) pontja az a|á.ňbiak szerint mĺídosul:
|2.) A kiiltségvetési szerv képviselete:
A koltségvetésiszerv vezetője, valamint az áIta|amegbízott intézményido|goző.
Záradék

A Gyerek-YítágNapkĺizi otthonos óvoda módosító okiratát Budapest Fővaĺos VIII. keriilet

Józsefuĺĺrosi onkormźnyzat Képviselő-testülete ....l2012.(v.3.) szrímúhatźlrozatával 2012.
június 1. hatá|lya|hagýa jővá.
Budapest, 2012. május 3.

Rimán Edina
jegyző

Dľ. Kocsis ľ.I.áúé
polgármesteľ

2.

ALAPÍTO oKIRAT

sz.

melléklet

1993. évi LXXX. törvény (tovóbbiakban: közolctatási törvény) 3.$ (2)
bekezdése éľtelmébenBudapest Fővaľos VIII. keľĹilet Józsefüarosi onkoľmtnyzatKépviselő-

A kozoktatásról szóló

testiilete a ľendelkezése á||ő dokumęntumok alapjĺán uz 1978. évben, illetve 1983. évbęn
(tagóvoda) Budapest, YIII. ker. Tanács VB. által létesített(alapított) Napktizĺotthonos
ovoda (alapításkoľi név) Gyeľek.Vĺľág Napktizi Otthonos ovoda (elenlegi név)
intézmény számáta a 277/2009. (VI.17.) szźtmű határozatával kiadott a|apítő ok.jratźft a
szaffiladatľendről és az óllamháztartási szakńgazati rendről szóló 56/201], (XII.3].) NGM
rendelet értelmébenfeltilvizsgálta, és az á|Iafiháńartásľól szóló 2011. évi CXCV. torvény, az
államháztartásról szóló tÓrvény végrehajtásáról szóló 368/20]1. (XII. 31.) Koľm. rendelet és
a kozoktatdsi torvény 37. $ (5) bekezdésének megfelelőęn az a|ábbi, egységes szeľkezętbe
foglalt a|apitő okiratát adjaki.
1.)

Kiiltségvetésiszeľv:
Neve: Gyerek-Viľág Napközi otthonos Ővoda
Székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 111/b.

telephelve:

tagóvoda:

1082 Budapest
Baross utca9I-93.

oM azonosítója: 034376
2.)

Kłiltséwetésiszeľv alapítóia. alapítás éve:
Budapest, VIII. keľ. Tanács VB., 1978., illetve 1983.

3.)

Ktiltségvetésiszerv fenntaľtóia:
Budapest Főváro s VIII. kenil et J őzsefv
1082 Budapest
Baľoss u.63-67.

4.) Kiiltségvetésiszerv

áro

si Önkoľm źnyzat

iľányító és fenntartó szeľve:

Budapest Főváros VIII. kerĹilet Jőzsefvárosi onkormźnyzatKépviselő-testülete
1082 Budapest
Baross u.63-67.

S.)Kö|tséwetési szerv típasa a ktizoktatdsi töwénv
felvehető maximális

a|apián:

gyermek|étszám:

óvoda
180 fió

6.

)

Kiilts éevetésĺ szerv i//eldłessdge. míĺkiidésikö

re

:

Kcjľzete: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormźnyzat Képviselő-testiilete által
me ghatáĺo zott utc anév j e gy zék szerint.

Típus szeľinti besorolás:

7.)

oyoda. A közoktatási ttirvényben foglaltak alapjźn onálló jogi személyiséggel rendelkezik.
8.) Jo

gszabálvban meehatáľozott közfeladata

:

A

kozoktątási towény alapjźn kozfeladata a k<jzoktatás, mely magábarĺ foglalja az ővodai
nevelést.
a.) alaptevékenysége:

(1) bekezdése alapján az ővoďa 3 éves kortól _ e törvény 6.$ (2)
bekezdésében meghatározoĹ1ak szerinti _ a tankötelezettség kezdetéig nevelő ĺntézmény.Az
óvodai nevelés keľetébenvégzik cígćny kultuľális nevelést magyar nyelven, és
szakértői és rehabilitációs bizottság szalcvĺćIeményealapján eIIátják a közohatási torvény
]2]'s (]) bek. 29.a) pontja szerint: a testi fogłatékos (mozgás-sértłlt), a megismerő funkciók

A közoktatásl törvény 24.$

a

a

viselkedés fejlődésének taľtós és súlyos rendellenességével küzdő, továbbó a
közohatási torvény 121. s Q bek. 29.b) pontja szerint: a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő sajátos nevelési igénytĺgyermekek
nevelését.

vag/

Allamháztartási
szzkásazztszáma
851020

Allamh ázta rtási szakágaznt megnevezés e

ovodai nevelés

Szakfeladatok száma, megnevezése
Szakfeladat száma
85

1

000

85101 1
8s 1012

851013

5629rf
s629r7

b.)

:

Szakfeladat mesnevezése

ovodai nevelés intézményeinek, programjainak

komplex
tĺĺmosatása
ovodai nevelés. ellátás
Saiátos nevelési isényĺĺgyermekek óvodai nevelése, e||źtása
Nemzetiségl óvodai nevelés, ellátás
i étkeztetés
ovo dai íĺtézménv
Munkahelvi étkeztetés

Vállalkozási tevékenységetnem folytathat.

c.) Gazddlkodúsi besoroldsa:
Az ővoda ĺjnállóan múködő költségvetési szeľv.
Költségvetése a teljes intézményíműködési és beszerzési kĺiltségvetésielőirányzatot
tartalmazza.
Azintézmény vezetóje a teljes költségvetési előirányzat felett rendelkezik.

Az

ővoda pénzngyí-gazđaságitevékenységétkülön megállapodás alapján az oná|Iőan
működő és gazdálkodó TA-TI-KA Napkĺizi otthonos ovoda (1088 Budapest, Rákóczi
út 15.) ItnjaeI.

A feladat ellátását szolgáló iinkoľmánvzati vagyon. vagyon feletti ľendelkezésiioe:
A Budapest VIII. keriileti ingatlan-nyilvántaľtásb an35728t27tV158lltsz. alattfelvett 375 m2
alapterĹiletú, természetben 1082 Bp. Baross u. 11 l/b alattta|áIható, a Budapęst Fővaľos VIII.
9.)

kęrület Józsefuárosi onkoľmanyzat t;Jajdonát képező felépítményesingatlan haszná|ata (a

fiiggelékben szeľeplő helyiséglista szerint), a 35728t1t hĺsz. a|att felvett 1856 m2
alapterülettĺ, a Budapest Fővaľos VIII. keľĹilęt Jőzsefvźtosi onkormźnyzat tulajdonrít képezó
ingatlan (udvaľ) haszĺźiata,és 35728l23lV1 hľsz. alatt felvett 743 m. alapteľiilęťú,
természetbęn 1082 Bp. Baľoss u. 9I-93. a|att talźiható, a Budapest Fővráros VIII. kerület
Józsefuárosi Önkormźnyzat tulajdonát képezĺ| felépítményesingatlan (tagóvoda) haszná|ata
és 35728/30 hľsz. alatt felvett 1856 m, alapteľülehí, a Budapest Fővĺíros VIII. keľĹilet
Józsefuárosi Önkormtnyzat tulajdonát képező ingatlan (udvaĺ) haszĺáIata, valamint vagyoni
éľtékűjogok, tárgyí eszkĺizök (gépek, berendezések, felszerelések, jáľmúvek) haszná|ata
á|Iő eszko zleltar s zeńnt.
A vagyon feletti ľendelkezésre a Képviselő-testĹilet źiltal' alkotott rendeletekben meghatározott
szabályok az ir ány ađők.

|0.) A költséwetési szeľv vezetőiének meebízúsirendie:
kökségvetési szerv vezetójét Budapest Főváros VIII. keľület Jőzsefvźtosi onkormćnyzat
Képviselő-testiilete pá|yázat Íľrjźnbízza meg a közalkalmazoíIak jogá||ásátő| szőIő 1992. évi
)ooilIl. törvény, a kozohatási tĺirvény,a koza|kalmazottak jogźtllásáről szóló I99f. évi
XXXIII. törvény végrehajtásárő| szőIő I38l|992. (X.8.) számí Koľm. ľendelet, valamint a
nemzetiségek jogairól szóló 20]1. évi CI.XXX. tĺirvényfigyelembevételével. A kÓltségvetési
szerv vezetóje egyuttal a Baľoss u.91'-93. száma\att lévő tagóvodavezetoi feladatait is ellátja.

A

1

1.)

A

költséwetési szerv foglalkoztatottiaíra vonatkozó foglalkoztatúsi iogýiszonv

megielölése:

A

foglalkoztatottak foglaLkońatása koza|ka|mazotti jogviszony, illetve munkaviszony
keretében tĺirténik, ľájuk a köza|ka|mazottak jogállásĺíĺólszőIő |992. évi )o(X[I. törvény,
valamint az1992. évi XXII. tĺlrvénya Munka Tĺirvénykönyvéről azirányadő.
12.)

A költségvetési szerv

vezetője, valamint az á|ta|amegbízottíntézményídolgozó.

Záradék
A Gyerek-Yírág Napközi otthonos óvoda a|apítő okiratát Budapest FővĺĺľosVIII. keľĹilet
Jőzsęfváĺosi onkormányzat Képviselő-testiilete ....l20Í2.g.3.) számú hatátozattwal 2012.
június 1. hatállya| hagyta jővá.
Budapest, 2012' május 3.

Rimán Edina
jegyző

Dr. Kocsis NIáté
polgármesteľ

Függelék

Ilelviséeek száma

Helviséeek
csopoľtszoba

8

tornaszoba

2

édiai fo g|alkoztató,
ľe|lesztő szoba
Lo

gop

e

gyéni

iátszóudvaľ
5vodavezetői iľoda
5vodavezető-helyettesi iroda
gazdasźryi vezető i iro da
revelőtestiileti szoba
rrvosi szoba
sveľmeköltöző
3yeľmekmosdó, WC
ľelnőtt o|tozó

1

2
2
1

I
1

I

2
8
8

4

:lkülĺjnítő szoba
fozőkonvha
melegítőkonyha

2

tálaló-moso gatő, ezen belül felnőtt

2

felnőtt mosdó

2

felnőtt WC

4

mosléktaľoló
raktaľ
szerttr

2

2

2

2

Kincskeľeső Napkiizi Otthonos óvoda
alapító okiľatát mĺídosítĺóokirat

3. sz. melléklet

szakfeladatrendről és az áLlaľr'háńartási szakágazati rendről szőIő 5612011. (XII.31.) NGM
rendeletben foglaltak, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXX. t<irvény 37. $ (5)
bekezdése a\apjźn a2009. július I. ĺapjátőI hatályos egységes szerkezetbe foglalt alapítő
okiľat az a|ábbiak szeľint módosul.

A

Az a|apítő okiľat bevezető része az a|á.}biak szeľint módosul:
A kĺjzoktatásról szóló 1993. évi L)oilX. törvény (továbbiakban: kÔzohatási torvény) 3.$

(2)

bekezdése értelmébenBudapest Főváľos VIII. kerĹilet Józsefuĺíľosionkormányzat Képviselőtestületę a rendelkezésre á|lő dokumentumok alapjan az |954. évben Ganz Yagon és
Gépgyáľáltal létesített(alapított) Vátlalati óvoda (alapításkori név) Kincskeľeső Napkiizi
Otthonos ovoda fielenlegi név) íntézményszźlmćtra a 277/2009. (VI.l7.) számu
határozatźtval kiadott a|aprtő okiratát a szalcfeĺadatrendről és az álląmháztartási szakágazati
rendről szóĺó 56/201 1. (XII.31.) NGM rendelet értęlmébenfeliilvizsgálta, és az
áI|anhźztartásrőI sző|ő 2011. évi CXCV. torvény, az államháztartásról szóló torvény
végrehajtásáról szóló 368/20]]. (XII' 3]') Korm. ľendelet és akozohatási torvény 37. $ (5)
bekezdésének megfele|óenaza|ábbi, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát adja ki.

Az a|apítő okirat
1.)

pontja az alá.}biak szerint mĺódosul:
Kiiltséevetésĺszeľv:
1.

Neve: Kincskereső Napkclzi otthonos óvoda
Székhelye: 1089 Budapest, Bláthy ottó u. 35.

oM azonosítója:

034389

Az a|apítő okiľat 5.) pontjának megnevezése az alábbiak szeľĺntmódosul:
5.)Kö|tséwetési szerv típusa a kiizoktatdsí tőrvény a|apiánz
Az a|apítő okiľat 6.) pontjának megnevezése az alábbiak szeľint mĺidosul:
6.

)

Kiilts éevetésiszeľv j//elálíessdee. műkii désĺkii

re

:

Az a|apítő okiľat 7.) pontjának első mondata helyébe a ktivetkező rendelkezés lép:
Ovoda.

Az a|apítő okirat

A

pontjának első mondata helyébe a ktivetkező rendelkezés lép:
kozoktatásź tĺirvénya|apjźn kozfe\ađata a közoktatás, mely magźlbarl foglalja az ővodai
8.)

nevelést.

Az a|apítő okÍľat 8.) a.) pontja az a|álbbiak szerint módosul:
a.) alaptevékenysége:

kozoktatósl t<irvény 24.$ (1) bekezdése a|apján az ővođa3 éves kortól _ e tĺlrvény6.$ (2)
bekezdésében meghatározottak szerinti _ a tankĺjtelezettség kezdetéig nevelő intézméĺy.Az

A

óvodai nevelés keľetében végzik a cigźny kultuľális nevelést magyaľ nyelven,

és

l0

szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményealapjón e||átjźk a kozohatási tÓrvĺćny 121.
s (1) bek. 29.a) pontja szeľint: ąz autista, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével h)zdő, továbbá a közoktątási torvény 12]' s
(]) bek. 29.b) pontja szerint: a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
r e n d e ll e n e s s ég év e l küz dő saj áto s nevelési i gényu gyermekek nevelését.

Äz a|apítő okiľat 8.

ttirlésľe keľül:

t bő| az alábbi szám és

Főtevékenvsée

TEAOR száma

Megnevezése
Iskolai előkészítő oktatás

8510

Az a|apítő okiľat 8.) pontjábői az

a|á'ňbi szöveg törlésľe kerĺil:
Szakfeladatok száma' megnevezése 2009. december 31.ig

Az

a|apítő okirat

8)aJ pontjából az alábbi

szakfeladat számok és szakfeladat

evezések ttirlésre keľülnek:
Szakfeladat száma
Szakfeladat megnevezése
55f3r-2
önkormánvzatok és többcélú kistérsésitiíĺsulások elszámolásai
7s192-2
80111-5

80112-6

sajátos nevelési igényu (a megismeľő funkciók, vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okĺa visszavezethető, vagy organikus okľa
vissza nem vezethető súlyos és tartós ľendellenessége miatt

Az z|apitő okirat

8.)a.) pontj źlban az alábbi sziiveg
megnevezése 2010. januáľ 1-tő|,,
száma'
,,Szakfeladatok
helyébe az a|á'Jlbi sziiveg lép:
Szakfeladatok száma, megnevezése :

Az

alapítő okirat 8.)a.) pontjában

a

szakfeladat megnevezés az alábbiak szeľint

mĺódosul:

óvodai nevelés. ellátás

85 101 3

Nemzet

Az a|apítő okiľat 8.a.)

pontj á.},ő| az alábbi szakfeladat szám és szakfeladat megnevezés

ttiľlésrekeľül:

841901

|

i

onkoľmányzatok, valamint többcélú kistérségitĺáľsulások
elszámolásai

Az a|apítő okirat atábbi

8.)b.) pontja ttirlésľekerůi|:
b.) az alaptevékenvséehez kapcsolódó kieeészítő tevékenvsége

Szakfeladat száma
75r95-2

Szakfeladat mesnevezése
kĺjzoktatási intézményekben v észett kiesészítő tevékenységek
munkahelyi vendéslátás
iskolaľends zeręn kí\Ąili nem szakmai oktatás' vízsgáztatás
iskolaľends zeÍen kíviili szakmai oktatás, vizsgánatás
oktatási célok és egyéb feladatok
t1

2010. januáľ l.-től alaptevékenységhez kapcsolódĺó kiegészítő és az alaptevékenységtől
eltéľő kĺsegítő tevékenységetnem folytathat.

Az a|apitő okirat 8.)c.) pontj a átszámozásľa keľül 8.)b.) pontra az a|áhbiak szeľint:
á) Vállatkozási tevékenységetnem folytathat.

Az

a|apítő okiľat 8.)d.) pontja átszámozáłsra keľül 8.)c.) pontľa és megnevezése az
alábbiak szeľint módosul:
c.) Gazdúlkodási besoroldsa:

Az a|apítő okirat 10.) pontja az a|álbbiak szeľint módosul:
|0.) A kiiltségvetési szerv vezetőiének megbízási rendiez
A kottséglletési szeľv vezetőjét Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuarosi onkormźnyzat

Képviselő-testtilete pźiyázat tltjtLrl bízza me7 aköza|kalmazottak jogállásáról sző|ő 1992. évi
)O(XIII. tĺirvény,a közohątásl törvény, a kozaLka|mazot1ak jogálIásáről szóló t992. éví
xxXIII' törvény végrehajtásáĺőI szőIő |38lI992. (X.8.) szźlmt Koľm. ľenđelet,valamint a
nemzetiségekjogairól szóló 2011. évi CI.XXX' tĺirvényÍigyelembevételével.

Az a|apítő okirat 11.) pontja az a|átbbiak szeľint módosul:
11.) A költségvetési szeľý foelalkoztatottiaira vonatkozó foelalkoztatúsi iogviszonv
megieltjlése:

A

foglalkoztatottak fog|a\koztatása koza|ka|mazotti jogviszony, illetve munkaviszony
keretében töľténik, rájuk a kozalka|mazottak jogállásáról szó|ő |992. évi XXXIII. tĺirvény'
valamint az 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről azirźnyaďő.

Az alapítő okiľat 12.) pontja az a|ábbiak szeľint módosul:
I2,) A költségvetési szeľv képviselete:
dolgozó.
A költségvetési szerv vezetője, valamint az źita|amegbizoÍtiĺtézményi
Záradék

A

Kincskereső Napközi otthonos ovoda módosító okiratát BuđapestFővaros VIII. keľiilet
Józsefuiíľosi onkormźnyzat Képviselő-testiilete ....l201f.(v.3.) szrámú hatttrozatáva| 20|2.
június 1. hatállya| hagyta jővá.

Budapest, 2012, május 3.

Rimán Edina
jegyző

Dr. Kocsis Nláté
polgáľmesteľ

t2

4. sz. mellék|et

ALAPÍTó OKIRAT
A kĺjzoktatásľól szóló 1993. évi LXxx. törvény (továbbiakban: közohatási törvény) 3.$

(2)

bekezdése értelmébenBudapest Fĺíváros VIII. kertilet Józsefuarosi onkormányzat Képviselőtestülete a rendelkezésre áIIő dokumentumok alapjĺínaz 1954. évben Ganz Vagon és
Gépgyár által létesített(alapított) Vállalatĺ ovoda (alapításkoľi név) Kincskereső Napközi

Otthonos ovoda (elenlegi név) intézményszámźra a 277/2009. (vI.17.) számíl

hatźrozatával kiadott alapítő okiĺatát a szalcfeladatrendről és az óllamhóztartĺźsi szakágazati
5 6/20 ] ] . (XII.3 ] .) NGM rendelet éľtelmébenfelülvizsgálta, és az
áIlamhánarńsrőI szőIő 20]1. évi CXCĺ/, torvény, az államhóztartásról szóló torvény
végrehajtásáról szóló 368/20]1. (XII. 31') Korm. rendelet ésaközohatási törvény 37. $ (5)
bekezdésének megfeleLoen az a|ábbi, egységes szerkezetbe foglalt aIapítő okiratát adja ki.

ľendről szóló

1')

Költséevetési szeľv:
Neve: Kincskereső Napközi otthonos óvoda
Székhelye: 1089 Budapest, Bláthy ottó u. 35.

oM azonosítója:

034389

2. Kiiltségvetésĺszeru alapítóia. alapítás éve:

GanzY agon és Gépgyár, 1954'
3.)

Kiiltséwetési szeľv fenntaľtóia:
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuaľosi onkormźnyzat
1082 Budapest
Baross u.63-67.

4.) Kiiltségvetési szerv

iránvító

és fenntaľtó szeľve:

Budapest Főváros VIII. kerÍilet Józsefuárosi onkormtnyzatKépviselő-testiilete
1082 Budapest
Baľoss u.63-67.

5.)Kö|tséwetésiszerv típusaaközoktatdsitörvénv
felvehető maxĺmális

6.

alapián:

gYermeklétszám:

) Ktilts éevetésĺszeľv i//eláłesságe. műkii

d

óvoda
100 fő

ési kłire :

Kĺjrzete: Budapest Fővaros VIII. kęrĹilet Józsefuárosi onkormźnyzat Képviselő-testiilete által
me ghatár o zott utcanév j e gy zék s zerint.
13

7.) Típus szeľinti besoľolás:

ovodą. A közoktatási törvényben foglalt ak alapjáĺ <'ná11ó

j

ogi személyiséggel ľendelkezik.

8.)

Joeszabályban meghatáľozott kiizfeladata:

A

közoktatósi tcirvény aIapján kozfe|adata a közoktatás, mely magábaĺ foglalja az ővodai

nevelést.
a.) alaptevékenvsége:

A

kozoktatási törvény 24.$ (1) bekezdése alapján az ővođa3 éves kortól - e törvény 6.$ (2)
bekezdésében meghatźtrozottak szeľinti - a tankötelezettség kezdetéígnevelő intézmény. Az

óvodai nevelés keretébęn végzik a cigány kulturális nevelést magyar nyelven, és
szakértői és rehabilitóciós bizottság szakvéleménye alapján e||átják a kjzohatási torvény
]21.E Q bek. 29.a) pontja szerint: az autista, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küZdő, tovóbbó a kozohatási torvény 121.s
(1) bek. 29.b) pontja szerint: a megismerő funkciók vągy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellene

s s égév

eĺ küzdő

Allamháztartási
szĺkágazatszáma
8s 1 020

saj

átos nevelési igénytĺgyermekek nevelését.

A||amháztaľtási szakágazat

me gnevezés e

ovodai nevelés

Szakfeladatok száma, megnevezése:
Szakfeladat száma

S

zakfeladat mę gnevezése

s62912

ovodai nevelés intézményeinek,programjainak komplex
támosatása
ovodai nevelés" ellźtts
Saiátos nęvelési isényiĺgyęrmekek óvodai nevelése' ellátása
Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás
ovodai intézménviétkeztetés

562917

Munkahelvi étkeĺetés

85

1

000

85101

1

85 1012

851013

ó.)

Vállatkozási tevékenységet nem folytathat.

c.) Gazdálkodásí besorolúsa:

Az

mfüĺidő költségvetési szerv.
Költségvetése a teljes intézményimfücjdési és beszerzési költségvetési előirányzatot
ővoda önállóan

tartalmazza.
Azintézmény vezetője a teljes kĺiltségvetésie|oirányzat felett rendelkezik.
Az ővoďapénzngyi-gazđasági tevékenységétktilön megállapodés a|apján az onźi|őan
működő és gazdá|kodó TÁ-TI-KA Napközi otthonos óvoda (1088 Budapest, Rakóczi
út 15.) |áť1ae|.
t4

9.)

A feladat ellátását szoleáló önkoľmányzati vagyon. vagyon feletti ľendelkezési iog:

A

Budapest VIII. kerĹileti ingatlan-nyilvríntartásban 38599/3 llrsz. aIatt felvett 941 fiŕ
alapterĹiletiĺ, természetben 1089 Bp. Bláthy ottó u. 35. a|att ta|á|hatő, a Budapest Fővaľos
VIII. keľület Józsefuĺáľosi onkoľmźnyzatfulajdonát képező felépítményesingatlan haszná|ata
(a ftiggelékben szereplő helyiséglistaszerínt), valamint vagyoni éľtékűjogok'tźrgyi eszközök
(gépek, berendezések, felszerelések, jáľművek) hasznźtLata áIIőęszkoz|ęltaľ szerint.
A vagyon feletti rendelkezésľe a Képviselő-testiilet áItaI alkotott rendeletekben meghataľozott
szabályok az ir tny aďők.
|0.) A költségvetési szerv vezetőiének megbízdsi rendiez

A

kÓltségvetési szerv vezetojét Budapest FővĺíľosVIII. keriilet Józsefriĺľosi onkormźnyzat
Képviselő-testiilete pá|yázat iÍjáĺbízza meg akoza|ka|mazottak jogállásĺáľól szőIő |992. évi
xxxn. törvény, a kÓzohatásl ttirvény, a közalka|mazoĹtak jogáIlásźtről szóló 1992. éví
xxKII. törvény végľehajtásaról szóló I38lI992. (X.8.) szźtm,ű Koľm. rendelet, valamint a
nemzetiségek jogairól szóló 20] 1. évi CI'WIX. törvény figyelembevételével.

11.)

A

költséwetési szeľv foglalkoztatottiaíra vonatkozó foglalkoztatási iogviszonv

meeielölése:

A

foglalkoztatottak fog|alkoztatása koza|ka|mazottí jogviszony, illetve munkaviszony
keretében töľténik, ľájuk a kozalka|mazottak jogállásaról szőIő |992. évi XXXIII. töľvény,
valamint az1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről azfuźnyađő.
I2.)

A

A kijltségvetésíszerv képviselete:

kÓltségvetési szerv vezetője, valamint az źĺItaIamegbízottiĺtézményidolgozó.

Záradék

A

Kincskereső Napközi otthonos óvoda alapítő okiratát Budapest Főviĺľos VIII. keľület
Józsefuarosi onkoľmźnyzat Képviselő-testiilete ....t20|2.(v.3.) számú határozatáva| 2012.
június ĺ.. hatállyal hagytajóvá.
Budapest, 2012. május 3.

Rimán Edina
jegyző

Dľ. Kocsis Nĺ'áúé
polgáľmesteľ

l5

Függelék

Helvisések
csopoľtszoba

Helvisések száma
5

tornaszoba

losooédiai foslalkoztató" esvéni
feilesztő szoba

I

iźńszőudvat

1

ővoďavezetői iľoda

I

őv o dav ezętő

-helvettesi iro da

sazďasási v ezetoi ir o da

I

nevelőtestületi szoba

orvosi szoba
gyermęköltijző

4

gyermekmosdó' WC

4

felnőtt o|tozo

I

elkül<jnítő szoba

1

főzőkonvha
melesítőkonyha

1

tálaló-moso satő. ezen belül felnőtt

2

felnőtt mosdó
felnőtt WC

2

mosléktáľoló

I

raktźr

I

szertér

1
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Váľunk Rád Napktizi Otthonos Ovoda
alapító okiratát módosító okiľat

A szakfeladatľendről

5. sz. melléklet

és az á|Iaĺnháztartásí szakágazati rendről szőIő 561201 1. (xII.31.)

NGM

rendeletben foglaltak, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi L)oilx. törvény 37. $ (5)
bekezdése a\apjáĺa2009. július 1. napjától hatályos egységes szerkezetbe foglalt a|apitő
okiľat az aIábbiak szeľint módosul.

Az alapítő okirat bevezető része az alábbiak szeľint módosul:
közoktatásról szóló 1993, évi LXXIX. tĺĺrvény(kÓzohatási törvény) 3.$ (2) bekezdése

A

éĺtelmébenBudapest Fővaľos VIII. keľiilet Józsefuĺĺrosi onkormtnyzat Képviselő-testülete a
ľendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1934. évben Hoľthy Mik|ósné által létesített
(alapított) Kisdedĺívó (alapításkoľi név) Váľunk Rád Napktizi Otthonos ovoda (elenlegi
név) intézményszámára a 277/2009. (W.17.) szźlmíhatćrozatával kiadott a|apítő okiratźúa
szalcfeladatrendről és az óllamhóztartási szakágazati rendről szóló 56/201]. (XII.3].) NGM
rendelet éľtelmébenfeltilvizsgálta, és az á||arfiháZtartásról szóló 2011. évi CXCV. torvény, az
államháztartásról szóló rcrvény végrehajtásáról szóló 368/20]1. (ilI. 31.) Korm. rendelet és
a közoktatósi tÓrvény 37. $ (5) bekezdésénekmegfele|őęn az alábbi, egységes szerkezetbe
foglalt a|apítő okiratát adja ki.

Az alapítő okĺľat1. pontja az a|álbbiak szeľint mĺídosul:
1.)

Ktĺltségvetésĺ
szerv:

Neve: Váľunk Rád Napkĺizi otthonos óvoda
Székhelye: 1086 Budapest' Csobánc utca 5.

oM azonosítója:

034377

Az a|apitő okirat 5.) pontjának megnevezése az aláhbiak szeľint módosul:
5.) Kö|tséwetési szeru típusa a kijzoktatdsi tőrvénv a|apiánz
Az a|apítő okiľat 6.) pontjának megnevezése az a|ábbiak szeľint módosul:
6.) Kłiltségvetésiszeľv i//ely'łessáee' működósi ktiľe:

Az a|apítő okirat

7.) pontjának első mondata helyébe a ktivetkező ľendelkezés lép:

Ovoda.

Az a|apítő okiľat 8.) pontjának első mondata helyébe a ktivetkező rendelkezés Iép:
A ktizohatósi towény a|apján kozfelaďata a kĺjzokÍatás, mely magźlban foglalja az ővoďai
neve1ést.

Az a|apítő okiľat 8J aJ pontja az a|ábbiak szeľint módosul:
a.) alaptevékenysége:

az ővoda 3 éves koľtól _ e törvény 6.$ (2)
bekęzdésében meghatározottak szerinti - a tankĺjtelezettség kezdetéig nevelő intézméĺy.Az
óvodai nevęlés keretében végzik a cigany kultuľális nevelést magyar nyelven, és
szakźrtői és rehabilitációs bizottsóg szakvéleményealapján e||átjźtk a kozohatĺźsitoľvény

A kozoktatósl tĺĺrvény24.$

(1) bekezdése alapján

t'7

29'a) pontja szerint: a beszédfoglatékos, a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével ktizdő, továbbá a lcözoktatási
törvény 121' s (]) bek. 29.b) pontja szerint: a megismeľő funkciók vagy ą viselkedés
fejlődésének súlyos rendellenességével ldzdő sajĺítos nevelési igénytĺgyermekek nevelését.

I2]'s (]) bek'

Äz alapító okirat 8.)a.) pontiálbő| az alábbi szám
x'őtevékenvség
TEAOR számz

és sziiveg

ttirlésľekeriil:

Megnevezése
Iskolai előkészítő oktatás

85 10

Az a|apítő okiľat 8.) pontjábő| az alábbi szłiveg töľlésre keľü|:
Szakfeladatok száma' megnevezése 2009. december 31-ig

Az

alapítĺó okiľat 8Ja.) pontjábĺót

megnevezések ttiľlés,e keľülnek:

Szakfeladat száma
55231-2
75192-2
80111-5

80112-6

rz alábbi

szakfeladat számok és szakfeladat

Szakfeladat megnevezése
óvođai intézménvikĺizétkeztetés
önkormánv zatok és többcélú kistéľsési taľsulások el számolásai
óvodai nevelés
sajátos nevelési igénytĺ(a megismerő funkciók, vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okra visszavezethető, Vagy organikus olľa
vissza nem vezethető súlyos és tartós rendellenessége miatt
gondozásba vett) gyermękek óvodai nevelése

Az a|apítő okirat

8.)a.) pontj ában az alábbi sztiveg
,,Szakfeladatok száma' m€gneYezése 2010. január Ĺ-től"

helyébe az a|ábbi sztiveg lép:
Szakfeladatok száma, megnevezése:

Az

a|apító okiľat 8.)a.) pontjában

a

szakfeladat megnevezés az a|ábbiak szeľint

módosul:
851013

Nemzet

Az alapitő okiľat 8.a.)

pontj á.},ő| az alábbĺ szakfeladat szám és szakfeladat megnevezés

tiiľlésrekerül:

841901

|

Az a|apítő okirat atábbi

óvodai nevelés, ellátás

onkoľmrányzatok, valamint t<jbbcélúkistérségitarsulások
elszámolásai
8.)b.) pontja törlésľe kerül:

b.) az alaptevékenvséghez kapcsolódó kiegészítő tevékenvsége

Szakfeladat száma

Szakfeladat mesnevezése
i íntézméĺvekbenv észeÍtkiesészítő tevékenységek
munkahelvi vendéslátás
skolaľendszeren kívtili nem szakmai oktatás, vizsgźtńatźs
skolarendszeren kíviili szakmai oktatás, vizsgáztatás
oktatási célok és egyéb feladatok
2010. januáľ l.től alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő és az alaptevékenységtől
e|térő kisegítő tevékenységetnem folytathat.
l8
7s195-2

k<jzoktatás

Az a|apítő okiľat 8.)c.) pontj a átszámozásra keľül 8.)b.) pontľa az aláhbiak szerint:
b.

) Y á.J|a|kozási tevékenys é get nem folytathat.

Az

alzpítő okĺľat8.)d.) pontja átszálmozálsra keľüI 8.)c.) pontľa és megnevezése az
alábbiak szeľĺntmódosul:
c' ) G azddlko dtts í b es o ro lús a :
Az a|apítő okiľat 1.0.) pontja az a|ábbiak szeľint módosul:
I0.) A költséevetési szerv vezetőiének megbízdsi rendiez
ĺ l,altus,"té'i ,n,, ,",ďąét Budapest Főváros VIII. kęrület Jőzsefvátosi Önkoľmźnyzat
Képviselő-testiilete páIyázat tÍján bízza meg akoza|ka|mazottak jogállásáról szőIo 1992. évi
XXXIII. törvény, a kÓzoktatásl tĺirvény,a közalkalmazottak jogállásáról szóló |992. évi
X)oilI. törvény végrehajtásarő| szőIő 13811992. (X.8.) számű Korm. rendelet, valamint a
nemzetiségek jogairól szóIó 201 1. évi CI,XXIX. törvény figyelembevételével.
Aza|apítő okiľat 11.) pontja azalLź.Jobiak szerint módosul:
1.) A költséwetési szerv foglalkoztatottiaira vongtkozó foglalkoztatdsí iowíszonv

1

megielölése:

A

foglalkoztatottak foglalkoztatása koza|ka\mazotti jogviszony, illetve munkaviszony
keretébęn t<iľténik,ľájuk a koza\ka|mazottak jogállásĺáľól sző|ő 1992. évi XXXIII. töľvény,
valamint az |992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéľől azirányadó.
Aza|apítő okiľat 12.) pontja aza|ábbiak szeľint mĺódosul:
I2.)

A költséeýetési szeľv képviselete:

A lôltségletési szerv

vezetóje, valamint az á|ta|a megbízott intézméĺyído|goző.

Zá.ľadék

A

Várunk Rád Napközi otthonos óvoda módosító okiratát Budapest Fővaľos VIII. keľiilet
Józsefuarosi onkormáĺyzat Képviselő-testiilete ....l2012.N.3.) szĺĺmúhatźrozatáva| 20l.2.
jrĺnius 1. hatállya|hagyta jővá.
Budapest, 2012. május 3.

Rimán Edina
jegyző

Dr. Kocsis Máté
polgáľmesteľ
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6. sz. melléklet

ar,a.pÍľó OKIRAT

közoktatásľól szóló 1993. évi LXXX' törvény (kÓzoktatási törvény) 3.s (2) bekezdése
értelmében Budapest Fővaros VIII. keriilet Józsefuarosi onkormźnyzat Képviselő-testülete a
reĺde|kęzésľeálló dokumenfumok alapjan az |934. évben Horthy Miklĺósné által létesített
(alapított) Kisdedóvó (alapításkori név) Várunk Rád Napközi Otthonos ovoda fielenlegi
név) intézmény számtra a 277/2009. (W.17.) száműhattnozatával kiadott aIapítő okfuatát a
szalcfeladatrendről és az óllamháztartási szakágazati rendről szóló 56/201]. (XII.31.) NGM
rendelet értelmébenfelülvizsgálta, és az źĺ||amháztartásrőI szó|ő 20l]. évi CXCV. torvény, az
államháztartásról szóló tĺ;rvényvégrehajtásáról szóló 368/2011. (XII' 3l.) Korm. rendelet és
a kozoktatási töľvény 37. s (5) bekezdésének megfelelően az alábbi, egységes szerkezetbe
foglalt a|apítő okiratát adja ki.

A

1.)

Kiiltségvetésiszeľv:
Neve: Vfuunk Rád Napközi otthonos ovoda
Székhelye: 1086 Budapest, Csobánc utca 5.

oM azonosítója: 034377
2.) Kiiltségvetési szelry

alapítóia' alapítás éve:

Hoľthy Miklósné, 1934.

3.)

Kiiltségvetési szeľv fenntaľtóia:
Budapest Főváľo s VIII. keľĹilet Józsefu aro si onkorm ány zat
1082 Budapest
Baross u.63-61.

4.) Ktiltségvetésiszeľv irányító és fenntaľtó szeľve:

Budapest Főváros VIII. kerĹilet Jőzsefvárosi onkormźnyzatKépviselő-testülete
1082 Budapest
Baross v 63-61.

S.)Kő|tséwetésiszervtíplusaaközoktatdsitőrvénv
felvehető maximális

6.)

alapiánz

gyermeklétszám:

Költséevetési szeru j//eláłessy'ee' műktidési ktire:

óvoda
115 fő

Korzete: Budapest Fővaľos VIII. kerülęt Jőzsefvárosi onkormźnyzat Képviselő-testülete
által me ghat źn ozott utcanév j e g y zék szerint.
7.)

Típus szeľinti besoľolás:

ovoda. A közoktatási t<irvényben foglaltak alapján tinálló jogi személyiséggelrendelkezik.

8.)

Jogszabályban meehatáľozott kiizfeladata:

A

közoktatósi
nevelést.

torvény a|apján kozfę|aďata a kozoktatás, mely magábarl foglalja az ővodai

a.) alaptevékenvsége:

_ e töľvény 6.$ (2)
bekezdésében meghatározottak szerinti _ a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az
óvodai nevęlés keretében végzíka cigany kulturális nevelést magyar nyelven, és
szakértői és rehabilitdciós bizottság szakvélem,lnye alapjón e||átjek ą lĺôzohatási torvény I21.
$ (I) bek. 29,a) pontja szerint: a beszédfogłatékos, a megismerő funkciók vag/ a viselkedés
fejlődésénektartós és súlyos rendellenességével h)zdő, továbbĺźa kazoktatási törvény ]21. s
(]) bek. 29.b) pontja szerint: a megismerő funkciók vagl a viselkedés fejlődésének súlyos

A kozoktatósl törvény 24.$

r

e

nde ll e ne s s égév e l küz

dő

851000
85101

1

851012
851013
562912
562917

b.

me

gnevezése

ovodai nevelés

851020

Szakfeladat száma

átos nevelési i génytĺgyermekek nevelését.

Allamháztaľtási szakágazat

Allamháztaľtási
szakásazatszáma
Szakfeladatok száma,

saj

(1) bekezdése a|apjánaz ővoda 3 éves kortól

m

egnevezése:
Szakfeladat mesnevezése

ovodai nevelés intézményeinek,pľogramjainak komplex
támogatása
ovodai nevelés. ellátás
Saiátos nevelési igényíĺgyeľmekek óvodai nevelése, ę||átása
Nemzetisési óvodai nevelés. ellátás
ovo dai íntézménvi étkeztetés
Munkahe1vi étkeztętés

) Y źila|kozási tevékenys éget nem folytathat.

c.) Gazddlkodúsi besorolúsa:
Az ővoda önállóan mfüödő költségvetési szerv.
Költségvetése a teljes intézméĺyimfüödési és beszerzési költségvetési eloírźnyzatot
tartalmazza.
Aziĺtézményvezetoje a teljes ktiltségvetésielőírźtnyzat felett rendelkezik.

Ąl
LI

Az

ővodapénzngyi-gazdasági tevékenységétkülön megállapodás alapjan az önáJrlőan
mfüödő és gazdźtlkođóTA-TI-KA Napközi otthonos ovoda (l088 Budapest, Rakóczi
út 15.) látja el.
9.)

A feladat ellátását szolgáló önkormánvzatĺ vagyon. vagyon felettĺ rendelkezési ioe:

Budapest VIII. kerületi ingatlan-nyilvantaľtásban 35908 hľsz. alatt felvett 968 fił
alapteľülettĺ, teľmészetben 1086 Bp. Csobánc u. 5. a|atttalá|hatő, a Budapest Főváros VIII.
keriilet Józsęfuárosi Önkoľmányzat fulajdonát képezo felépítményesingatlan haszĺá|ata (a
fiiggelékben szereplő helyiséglista szerint), valamint vagyoni értékújogok, taryyí eszk<jztik
(gépek, berendezések, felszeľelések, jáľművek) hasznáIataá||őęszkozleltaĺ szerint.
A vagyon feletti rendelkezésre a Képviselő-testiilet áita| alkotott rendeletekben meghatarozott
szabályok az ír tny ađők.

A

|0

.)

A

kö lts égv etés i s ze

ľv v ezetőiének me g bíztts i r endiez

A

kĺ)ttségvetésiszerv vezetojét Budapest Fővaros VIII. kęnilęt Jőzsefvátosi onkoľmányzat
Képviselő-testiilete páIyazat iftjźn bízza meg akoza|ka|mazottakjogállásĺáľól szóló 1992. évi
xxxll. tĺirvény,a lcözoktatási törvény, a kozalkalmazottak jogći|ásátől szóló 1992. évi
xxXIII. tilrvény végrehajtásarő| szőIő 13811992. (X.8.) számí Korm. rendelet' valamint a
nemzetiségek jogairól szóló 20 ] ] ' évi CI'XXX. törvény figyelembevételével.
1

1.)

A

költséwetésíszerv foelalkoztatottiaíra vonatkozó foglalkoztatúsi iowiszonv

megielölése:

A

foglaĺkoztatottak foglalkoztatása kozaIkalmazotti jogviszony, illetvę munkaviszony
keretében t<jrténik, rájuk a kozaIka|mazottak jogállásaĺól szőIő 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint az 1992. évi )CilI. tĺirvénya Munka Tcirvénykönyvéľől azirányađő.
|2.)

A

A kiiltsěgvetésí szerv képviselete:

koltség:letési szerv vezetoje, valamint az á|ta|amegbízott intézményi dolgozó.

Zá'ľadék

A

VaÍunk Rád Napközi otthonos óvoda a|apítő okiratát Budapest Fővĺáľos VIII. keľület
Jőzsefvtrosi onkormányzat Képviselő-testileté ....t20t2.1v.3.) számú hatáľozatáva| 2012.
jrĺnius 1. hatállya|hagýa jővá.
Budapest, 20|2, május 3.

Rimán Edina
jegyző

Dľ. Kocsis lN.IáLté
polgáľmesteľ

22

Fůiggelék

Helyiséqek

Helviséqek száma

:soportszoba

5

lornaszoba

1

lo

sopédiai fo slalkoztató. esvéni

ľeilesztő szoba
iátszóudvar
5vodavęzętői iľoda

Ą

I

I

II
1

5vodavezető-helvettesi iroda

łazdasási vezető i iľoda

1

nevelőtestiileti szoba

1

rľvosi szoba

1

svermeköltöző

3

qveľmekmosdó. WC

2

felnőtt ö|toző

1

:lkülönítő szoba

1

főzőkonyha
melesítőkonyha

1

|álaló-moso gatő, ezeĺ beltil felnőtt
[elnőtt mosdó

felnőtt WC

3

mosléktároló
raktĺĺr

2

szertár

1

z)

Napsugáľ Napktizi otthonos óvoda
alapító okiľatát mĺódosító okiľat

A szakfeladatľendről

7. sz. melléklet

és az á|Ian:lháztartási szakágazati rendről szőIő 5612011. (XII.31.)

NGM

ľendeletben foglaltak, valamint a közoktatásrĺil szóló 1993. évi L)o(X. tĺirvélry37. $ (5)
bekezdése a\apján a 2009. július 1. napjától hatályos egységes szętkezetbe foglalt alapítő
okirat az alábbiak szerint módosul.

Az alapítő okiľat bevezető része az alábbĺak szeľint mĺídosul:
A közoktatásról szóló 1993. évi L)oilX. töľvény (tovóbbiakban: kozoktatási törvény) 3.$ (2)

bekezđéseértelmébenBudapest Fővaľos VIII. kerĹilet Jőzsefvźrosi ÖnkoľmźnyzatKépviselőtesttilete a rendelkezésre á11ó dokumentumok alapján az.1954. évben Budapest, VIII. keľ.
Tanács VB. által létesített(alapított) NapközÍotthonos ovoda (alapításkori név) Napsugáľ
Napktizi otthonos óvoda (elenlegi név) intézméĺyszámára a 277/2009. (W.17.) számtl
hatfuozatával kiadott a|apítő okiratát a szaffiIadatrendről és az államháztartási szakógazati
rendről szóĺó 56/20l]. (XII.31.) NGM rendelet értelmébenfelülvizsgálta, és az
źilanháztartásrőI szőIő 20]I. évi CXCV. torvény, az óllamháztartósról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 3I.) Korm. rendelet és akozohatósi tÓrvény 37. $ (5)
bekezdésének megfelelően az a|ábbi, egységes szerkezetbe foglalt a|apítő okiratát adja ki.

Az a|apítő okiľat 1. pontja az a|á.ňbiak szerint mĺódosul:
1.) Kiiltségvetésĺszerv:
Neve : Napsugar

Napközi otthonos óvoda

Sz,ékhelye: Budapest, Dankó utca 31.

oM azonosítőja:034378
Äz z|apítő okirat
5.)

5.) pontjának megnevezése az alábbiak szeľint mĺódosul:
tiiľvénv alapián:
Költségvetési szeľv típusa a łoeoŕĺaŕíźsi

Azalapitő okĺľat6.) pontjának megnevezése az alábbiak szeľint módosul:
6.) Kłiltségvetésiszeľv //ely'łessáee. miíkiidésiköre:

Az a|apítő okiľat 7.) pontjának első mondata helyébe a ktivetkező rendelkezés lép:
Ovoda.

Äz alapítő okiľat 8.) pontjának első mondata helyébe a kiivetkező ľendelkezés lép:
A kÓzohatási ttirvény a|apján közfeladata a közoktatás, mely magában foglalja az ővodai
nevelést.

Äz a|apítő okirat 8) a) pontja az a|áhbiak szeľint módosul:
a.) alaptevékenysége:

kozoktatósi törvény 24.$ (1) bękezdése alapjáĺ az ővođa3 éves kortól _ e tcirvény 6.$ (2)
bekezdésében meghatározottak szeľinti - a tankĺjtelezettség kezđetéignevelő intézmény, Az

A

óvodai nevęlés keretében végz1k a cígány kulturális nevelést magyar nyelven, és
szakértői és rehabiĺitációs bizottság szakvéleménye alapján eI|átjak a kozohatási tÓrvény
24

12]'s

(1) bek, 29.a) pontja szerint: az enyhén értelmi, a beszédfogłatékos, vagł halmozottan

fogyatékos (enyhén értelmi és beszédfogłatékos),a megismerő funkciók vagł a viselkedés
fejlődésénektartós és súlyos rendellenességével küzdő, továbbá a kozoktatási torvény 121. s
(1) bek. 29.b) pontja szerint: a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
r e nde l l e ne s s égév e l küz dő saj áto s nevelési i géný gyeľmekek nevelését.

Az a|apitÓ okiľat E.

lontiából az a|ábbi szám

Főtevékenvsés
TEAOR száma

és

třiľlésre kerĺĺl:

Megnevezése
Iskolai előkészítő oktatás

85 10

Az a|apítő okirat

8.) pontjábó| az a|ábbĺ szłiveg ttiľlésľekeľül:
Szakfeladatok száma' megnevezése 2009. decembeľ 31.ig

^z,

alapítĺíokiľat 8.)a) pontjából az alábbÍ szakfeladat számok és szakfeladat

ttiľlésľekeľülnek:
Szakfeladat számz
Szakfeladat mesnevezése
55231-2
óvo dai intézménvikozétkeztętés
75192-2
önkoľmánv zatok és többcélú kistérsési társulások elszámolásal
80111-5
óvodai nevelés
sajátos nevelési igénytĺ (a megismeľő funkciók, vagy a viselkedés
fejlőđésénekorganikus okľa visszavęzethető, vagy organikus okľa
80112-6
vissza nem vezethető súlyos és taľtós rendelIenessége miatt
gondozásba vett) sYermekek óvodai nevelése

Aza|apítő okirat 8.)a.) pontjźlbanaz alábbi szöveg
,oSzakfeladatok száma' megnevezése 2010. januáľ |-tő|,,

helyébe az a|á'}bi sziiveg lép:
Szakfeladatok száma, megnevezése

Az

:

a|apító okiľat 8)a.) pontjában

módosul:
8s1013

Nemzet

^

szakfeladat megnevezés az alábbiak szeľint

óvodai nevelés. ellátás

Az a|apítő okĺľat8.a.) pontjáből az alábbi szakfeladat szám
tiiľlésľekerůil:

841901

|

és szakfeladat megnevezés

onkormányzatok, valamint többcélú kistérségitársulások
elsziímolásai

Az a|apítő okiľat atábbi 8.)b.) pontja ttiľlésrekeľiil:

b.) az alaptevékenvséehez kapcso|ódó kieeészítő tevékenvséee

Szakfeladat száma

7sl9s-2

Szakfeladat megnevezése
közoktatási intézménvekben vészett kiesészítő tevékenvsések
munkahelvi vendéslátás
skolaľenđszerenkívül nem szakmai oktatás. vizssáńatźLs
skolaľendszeren kívül szakmai oktatás" v ízssźEtatźLs
oktatási célok és eeyéb feladatok
25

2010. januáľ l-től alaptevékenységhez kapcsolódĺó' kiegészítő és az alaptevékenységtől
eltérő kisegÍtő tevékenységet nem folytathat.

Az a|apító okirat 8.)c.) pontj a átszálmozásra keľüI 8.)b.) pontľa az a|áhbiak szeľĺnt:
á) Vállalkozásĺ tevékenységet nem folytathat.

Az

a|apitő okiľat 8.)d.) pontja átszámozálsra keľiil 8.)c.) pontra és megnevezése az
alábbiak szeľint módosul:
c. ) G azddlko dósí b es oro lús a :

Az a|apítő okirat 10.) pontja az alá.ňbiak szeľint módosul:
I0') A ki)ltségvetésiszerv vezetőiének megbízdsi rendiez
A kottségvetési szerv vezetőjét Budapest FővĺíľosVIII. keľület Józsefuárosi onkormtnyzat
Képviselő-testtilete páIyázat ítján bízza me7 a közalkalmazottakjogállásáról szóló |992. évi
XXXIII. tĺirvény,a közoktatósl törvény, a kozaIkaImazottak jogal|ásttől szóló 1992. évi
xxxn. törvény végľehajtásźrő|sző|ő I38lI992. (X.8.) számu Korm. rendelet, valamint a
nemzetiségek jogaiľól szóló 20] ]. évi CI.XXIX. törvény figyelembevételével.
Az a|apítő okiľat 11.) pontja az a|á.ňbiak szerint mĺódosul:
11.) A kijltségvetési szerv foglalkoztatottiaira vonatkozó foelalkoztatúsi ioqviszonv
meeieltilése:

A

foglalkoztatottak foglalkoztatása kozaIka|mazotti jogviszony, illetve munkaviszony
keretében tĺjľténik,rájuk a kozalka|mazottak jogállásáról sző|ő 1992. évi XXXII. törvény,
valamint az1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykĺinyvéről azirtnyađő.

Az a|apítő okiľat 12.) pontja az a|ábbiak szeľint módosul:
|2.) A költségvetési szeľv képviselete:
A koltséglłetésiszerv vezetője, valamint az źĺItalamegbizottintézményído|goző'
Zárad'ék

A

Napsugar Napközi otthonos óvoda módosító okiľatát Budapest Fováros VIII. kerület
Józsefvárosi onkormányzat Képviselő-testĹilete ....ĺ2012.(v.3.) számú határozatával 2012.
június 1. hatállya|hagýa jóvá.
Budapest, 2012. május 3.

Rimán Edina
jegyzől

Dľ. Kocsis ľĺ'áLté
polgáľmesteľ
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8. sz. melléklet

ALAPÍTó oKIRAT
A közoktatásról szóló 1993. évi DoilX. tĺirvény(továbbiakban: kozoktatási torvény) 3.$ (2)

bekezdése értelmébenBudapest Fővĺĺros VIII. keľĹilet Józsefuarosi onkormányzat Képviselőtestiilęte a ľendelkezésreá||ő dokumentumok alapjĺĺnaz 1954. évben Budapest, VIII. ker.
Tanács VB. által létesített(alapított) Napköziotthonos óvoda (alapításkoľi név) Napsugáľ
Napközi otthonos óvoda (elenlegi név) intézményszźtmźraa 277/2009. (W.17.) számu
határozatával kiadott a|apítő okiratát a szakfeladatrendről és az áIlamháztartósi szakágazati
rendről szóló 56/201 ]. (XII'31.) NGM rendelet értelmébenfelülvizsgálta, és az
áLlan-hźztartásrőI szőIő 2011. évi CXCV' törvény, az óllamháztartásróI szóló torvény
végrehajtósáról szóló 368/20]], (XII. 3].) Korm. rendelet és ak)zoktatĺźsitorvény 37. $ (5)
bekezdésének megfeleloen az alábbi, egységes szerkezetbe foglalt alapítő okiľatát adja ki.
1.)

Kiiltséevetési szeľv:
Neve: Napsugaĺ Napkđziotthonos óvoda
Székhelye: Budapest, Dankó utca 31.

oM

azonosítója: 034378

2. Kiiltségvetési szerv alapítóia. alapítás éve:

Buđapest,VIII. ker. Tanács VB., 1954.

3.)

Költséevetésĺ szeľv fenntartóia:
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuarosi onkormźnyzat
1082 Budapest
Baross u.63-67.

4.) Ktiltségvetésiszeľv iľánvító és fenntaľtó szeľve:

Budapest Főváros VIII. kerületJőzsefvárosi
1082 Budapest
Baľoss u' 63-67.
5.)

onkormźnyzatKépviselő-testülete

Költséwetési szerv típtusa a közoktatási törvénv

a|apiánz

felvehető maxĺmálĺs gyeľmek|étszám:

óvoda
90 fő

6.) Kti|tségvetési szeľv l//eláłessáee. műkiidési ktiľe:

Kĺjrzete: Budapest Főváros VIII. kęrĹilet Jőzsefvárosi onkormźnyzat Képviselő-testülete
által me ghat áĺ o zott. utc anév j e g y zék szer int.
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7.)

Típus szerinti besoľolás:

ovoda' A kĺjzoktatási tĺirvényben foglaltak alapjánönáltó

jogi személyiséggel rendelkezik.

8.)

Jogszabálvban meghatáľozott ktizfeladata:

A

kozohatási torvény alapjtn közfelađata a kozoktatás, mely magában foglalja az ővodai

nevelést.
a.) alaptevékenysége:

A

kozoktatósź tĺirvény24.$ (1) bekezdésę alapján az ővoda 3 éves koľtól - e törvény 6.$ (2)
bekezdésében meghatározottak szerinti _ a tankötelezettség kezđetéignevelő íntézmény.Az

óvodai nevelés keľetébenvégzik a cigany kulturális nevelést magyar nyelven, és
szakértői és rehabilitációs bizottsóg szalcv,éleménye alapján e||átjtk a közoĺĺtatási törvény

12].s Q) bek. 29.a) pontja szerint: az enyhén értelmi, a beszédfog,,atékos, vagy halmozottan
fogyatékns (enyhén értelmi és beszédfogyatékos), a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével h)zdő, továbbá a közohatási torvény 12]' s
(]) bek' 29.b) pontja szerint: a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
r e nde ll e ne s s ég év e l küz dő saj átos nevęlésíi génytĺgyermekek nevelését.
AlIamháztaľtási
szakáuazatszáma
8s I 020

A|lamháztaľtási szakágazat megnevezés e
ovodai nevelés

Szakfeladatok száma, megnevezése:
Szakfeladat száma
85

1

000

Szakfeladat megnevezése

ovodai nevelés intézményeinek,programjainak

komplex

támosattLsa
85101 I
85

1

012

85 I 013

5629t2
562917
ó.)

ovodai nevelés. ellátás
Saiátos nevelési ieényíĺgyeľmekek óvodai nevelése, ellátása
Nemzetisési óvodai nevęlés' ellátás
ovodai intézménvi étkeztetés
Munkahelvi étkeztetés

Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

c.) G azďdlkodlźsi besoro ldsa:
Az ővođaönállóan mfüödő költsésvetési szerv.
Költségvetése a teljes intézményimfütjdési és bęszeruési költségvetési előirźnyzatot
tartalmazza.
Aziĺxézményvezetője a teljes költségvetési e\őirányzat felett rendelkezik.
Az ővoda pénzügyi-gazđasági tevékenységétkiilön megállapodás a|apján az onźůIőan
működő és gazdá|kodó TA-TI-KA Napközi otthonos ovoda (1088 Budapest, Rákóczi
út 15.) Iátjae|.

9.)

A feladat ellátását szolgáló iinkoľmánvzati vagvon. vagyon feletti ľendelkezésiioe:

A

Budapest VIII. kerületi ingatlan-nyilvĺántaľtásb arl 35484 hrsz. alatt felvett 1341 m2
alapterülehĺ, természetben 1086 Bp. Dankó u. 31. a|att taléůhatő, a Budapest Fővaros VIII.
keriilet Józsefuárosi onkormanyzat tulajdonát képező felépítményesingatlan haszná|ata (a
fiiggelékben szereplő helyiséglista szeľint), valamint vagyoni értékűjogok, targyí eszközcik
(gépek, berendezések, felszerelések, jáľmĺívek)haszĺá|ata áILőeszkozleltiíľ szerint.
A vagyon fęletti rendelkezésre a Képviselő-testĹilet áItaI alkotott ľendeletekben meghatáľozott
szabályok az irány ađők.
I0.) A költségvetési szerv vezetőiének megbízúsirendiez

A

kÓItségvetési szerv vezetójét Budapest Fővaľos VIII. keľület Jőzsefvárosi onkormźnyzat
Képviselő-testülete pá|yázat tÍján bízza meg akozalka|mazottak jogállásáról sző|ő 1992. évi
X)oilI. törvény, a kozoktątási törvény, a koza|ka|mazottak jogá||ásáről szóló 1992. évi
XXXIII. tcirvény végrehajtásaľól szóló l38ll99f. (X.8.) szźlmíKoľm. renđelet'valamint a
nemzetiségek jogairól szóló 20] ]. évi CI'WIX. tĺirvényfigyelembevételévęl.

1l.) A költséwetési szerv

megieliilése:

foglalkoztatottiaíra vonatkozó foglalkoztatdsi iogviszonv

A

foglalkoztatottak foglalkoztatása kozaIka|mazotti jogviszony, illetve munkaviszony
keľetében történik, rájuk a koza|ka|mazottak jogállásáról sző|ő 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint az |992. évi XXII. tĺirvénya Munka Tĺlrvényktinyvérolazirźnyadő.
12.)

A

A kijltségvetésíszerv képviselete:

kt)kségvetési szerv vezetoje' valamint az źt|talamegbízottintézményi ďolgoző.

Zárai|ék

A

NapsugĺíľNapk<izi otthonos óvoda aIapítő okiratát Budapest Fővaľos VIII. keľület
Józsefuárosi onkormźnyzat Képviselő-testiilete ....l20|2.ęv.3.) számu hattnozatáva| 2012.
június 1. hatállya|hagýa jővá.
Budapest, 2012' május 3.

Rimán Edina
jegyző

Dr. Kocsis lNĺáLté
polgáľmester
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Fĺigge|ék

[Ielvisések száma

HelYisések

tsoportszoba

4

lomaszoba
lo

sopédiai fo elalkoztató. esyéni

feilesztő szoba

I

iátszóudvaľ

I

óvodavezetői iľoda

I

óvodavezető-helvettesi

iroda

sazdasźLsi vezetői iľoda

I

nevelőtestületi szoba

I

orvosi szoba

I

gyermeköltĺjző

+

sveľmekmosdó. WC

4

felnőtt o|toző

I

elkĹilĺjnítő szoba

fozőkonvha
melęeítőkonyha

I

tálaló-moso satő " ezen belül felnőtt

2

felnőtt mosdó

I

felnőtt WC

2

mosléktaroló
raktár

I

szertár

30

KoszoľúNapközi Otthonos ovoda
alapító okĺratát módosítĺíokiľat

A szakfeladatrendről

9. sz. melléklet

és az áIIan:jľráńartási szakágazati ľendről szőIő 5612011. (XII.31.)

NGM

rendeletben foglaltak, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. $ (5)
bekezdése alapján a 2009. július 1. napjától hatályos egységes szerkezetbe foglalt alapítő
okirat az a|ábbiak szerint módosul.

Az a|apítő okiľat bevezető része az alábbiak szeľint módosul:
A kĺjzoktatásról szóló 1993. évi L)cilX. törvény (továbbiakban: kt)zoktatási törvény) 3.s

(2)

bekezdése értelmébenBudapest Fővaros VIII. kęľĹilęt Jőzsefvárosi onkormźnyzat Képviselőtestiilete a rendelkezésre á||ő dokumęntumok alapjan az Í960. évben Józsefváľosi Kłizéľt

Vállalat által létesített(alapított) KiizéľtBiilcsőde-ovoda (alapításkori név) Koszoľú
Napkiizi otthonos ovoda fielentegi név) intézményszámźra a 277/2009. (W.17.) szźĺrlu
hatźlrozatával kiadott a|apítő okiratát a szalcfeladatľendről és az államhóztaľtási szakágazati
56/20] ]. (XII'31.) NGM rendelet éľtelmébenfelülvizsgálta, és az
áIlamhźztartásrő| szó|ő 20]]. évi CXCĺ/. törvény, az államháztartásról szóló töľvény
végrehajtásáról szóló 368/2011' (XII. 3].) Korm, rendelet és akozohatási rcrvény 37. $ (5)
bekezdésének megfeleIően az alább| egységes szerkezetbe foglalt alapítő okiľatát adja ki.

ľendről szóló

Az a|apítő okiľat 1. pontja az a|ź.ňbiak szerint módosul:
1.)

Ktiltségvetésiszerv:

Neve : Koszorú Napközi

otthonos óvoda

Székhelye: 1086 Budapest, Koszoľti u.14-16.

telephelve:

játszóudvar:
oM azonosítója:

1086 Budapest
Koszorú u. 15.

034391

Az a|apítő okiľat 5.) pontjának megnevezése az alábbĺak szerint módosul:
5 .) Kő|ts éw etési szerv típusa a kii zo kt atds i törv énv a|apiánz
Az a|apítő okirat

6.) pontjának megnevezése az

alábbiak szeľint módosul:

6.) Ktiltségvetésiszeľv i//eldłessáee. műkiidési köre:

Az a|apító okĺľat7.) pontjának első mondata helyébe a kiivetkező ľendelkezés lép:
Ovoda.

Äz a|apítő okiľat 8.) pontjának első mondata helyébe a ktivetkező rendelkezés lép:
A közohatási torvény a\apján kozfe|adata a közoktatás, mely magában foglalja az ővodaí
nevelést.

Az a|apítő okiľat 8.) aJ pontja az a|á.ňbiak szeľint módosul:
a.) alaptevékenysége:

3l

24.$ (1) bekezdése a|apján az ővođa3 éves koľtól _ e törvény 6'$ (2)
bekezdésében meghatározottak szerinti _ a tanköte|ezettségkezdetéig nevelő intézmény. Az

A közoktatásl törvény

óvodai nevelés keľetében végzik a cigany kultuľális nevelést magyar nyelven, és
szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján el|átjźk a kĺ)zohatási torvény
I21.s Q) bek' 29.a) pontja szerint: a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének
tartós és súlyos rendellenességével lĺĺizdő,továbbá a kozoktatási törvény 121. s Q) bek. 29.b)

pontja szerint: a megismerő funkciók vag) a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével
h)zdő sajátos nevelési igényti gyeľmekek nevelését.

Az a|apító okirat
Főtevékenvsés
TEAOR száma

bo| az alábbi szám és

8.

Mesnevezése
Iskolai előkészítő okÍatás

8s 10

Az a|apítő okirat

töľlésre keľĺil:

8.) pontjábói az a|á'}bĺ szłiveg tiiľlésľekerül:

Szakfeladatok száma' megnevezése 2009. december 31-ig

Az

a|apítő okiľat 8.)a.) pontjából
megnev ezések tiiľlésľekeľülnek
n

az alábbi szakfeladat számok és szakfeladat

Szakfeladat száma
5523r-2
75192-2

Szakfeladat mesnevezése
óvodai intézményí kozétkeztetés
önkormánvzatok és többcélú kistérsésitaľsulások elsziímolásai

80111-5

óvodai nevelés
sajátos nevelési igényĺ(a megismerő funkciók, vagy a viselkędés
fejlődésének organikus okľa visszavezethető, vagy organikus okĺa
vissza nem vezethető súlyos és tartós rendellenessége miatt
sondozásba vett) gyermekek óvodai nevelése

80112-6

Az a|apítő okiľat 8.)a.) pontjában az alábbi sztiveg
,,Szakfeladatok száma' megnevezése 2010. januáľ 1-tő|,
helyébe az a|ábbi sziiveg lép:
Szakfeladatok száma, megnevezése:

Az

a|apító okiľat 8.)a.) pontjában

a

szakfeladat megnevezés az alábbiak szerint

módosul:
8s1013

Nemzet

Az alapítő okiľat 8.a.)

pontj á'},ói az alábbi szakfeladat szám és szakfeladat megnevezés

ttiľlésľekeľül:

841901

|

óvodai nevelés. ellátás

tnkoľmanyzatok, valamint ttjbbcélúkistérségitársulások
elszámolásai

Az a|apítő okiľat alábbi

8.)b.) pontja tiiľlésre keľiil:
b') az alaptevékenvséehez kapcsolódó kiegészítő tevékenysége

Szakfeladat szálma
75195-2

Szakfeladat mesnevezése
közoktatási intézményekben végzett kieeészítő tevékenysések
munkahelvi vendé slátás
iskolarends zereÍI kíviili nem szakmai oktatás' vizsgáńatás
3Z

iskolaľendsZereÍIkívüliszakmaioktatás"vizssźEtatás
oktatási célok és esvéb feladatok
január
2010.
l.től alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő és az alaptevékenységtő|
eltérő kĺsegítő tevékenységetnem folytathat.

Az a|apítő okiľat 8.)c.) pontj a átszámozásľa kerül 8.)b.) pontra az

alá.łobizk szeľint:

b.) Y á.Jla|kozási tevékenységetnem folytathat.

Az

a|apítő okirat 8.)d.) pontja átszńmozásľa keľiil 8.)c.) pontra és megnevezése az
alábbiak szerĺnt módosul:
c. ) G azddlko ddsí b es oľo lús a :

Az a|apítő okiľat 10.) pontja az a|ábbiak szerint módosul:
|0.) A kijltségvetési szerv ve'zetőiének megbízásí rendiez
A knttség:łetésiszerv vezetőjét Budapest FőviíĺosVIII. kerĹilet Jőzsefvátosi onkoľmźnyzat
Képviselő-testülete pá|yázat iftján bízza meg akozaLka|mazoÍtak jogźi|ásźről szóló 1992, évi
XxxIII. törvény, a közohatási towény, a koza|ka|mazottak jogá||ásárő| sző|ő 1992. évi
X)oilII. törvény végľehajtásźrőIsző|ő I38lI992. (X.8.) számt Koľm. rendelet, valamint a
nemzetiségek jogairól szóló 20] ]. évi CI'XXIX. tĺirvényfigyelembevételével.
Az a|apítő okiľat 11.) pontja az alź.ňbiak szeľint módosul:
l l.) A kiiltségvetésiszerv foglalkoztatottiaira vonatkozó foglalkoztatdsi iogviszonv
megieliilése:

A

foglalkoztatottak foglalkoztatása koza|ka|mazotti jogviszony, illetve munkaviszony
keretében tĺjrténik, rájuk a koza|ka|mazottak jogállásáľól sző|ő 1992. évi X)O(III. tĺiľvény,
valamint az 1992. évi XX[. törvény a Munka Törvénykönyvéről azirényadő.

Az a|apítő okiľat 12.) pontja az a|á.ňbiak szeľint módosul:
I2.) A kijltségvetésíszeľv képviselete:
A költségvetési szerv vezetője, valamint az á|talamegbízottintézményi dolgozó.
Záradék

A

KoszoľúNapközi otthonos óvoda módosító okiratát Budapest Főviáľos VIII. kerület
Józsefuaľosi onkoľmányzat Képviselő-testülete ....l20|2.N.3.) számú határozatáva| 20|2.
június 1. hatállyal hagýa jóvá.
Budapest, 2012. május 3.

Rimán Edina
jegyző

Dľ. Kocsis Máté
polgáľmesteľ

JJ

10. sz. melléklet

ar,a.ľÍľóOKIRAT

A kĺjzoktatásľól szóló 1993. évi LXxx. tĺlľvény(továbbiakban: közoktatási torvény) 3.$ (2)

bekezdése értelmébęnBudapest Fővaros VIII. kerülęt Jőzsefvátosi onkormźnyzat KépviselőtestĹilete a renđelkezésreáIlő dokumentumok alapjan az L960. évben Józsefoárosi Kłizéľt

Vállalat által létesített(alapított) Kiizért Btilcsőde-ovoda (alapításkori név) Koszoľú
Napkiizi Otthonos Ovoda (elenlegi név) intézménysztnnára a 277/2009. (W.17.) számtĺ
hatźrozatźxalkiadott a|apítő okiľatát a szaffiladatľendről és az óllamháztartási szakńgazati
rendről szóló 5 6/20 ] ] 6n' 3 1 .) NGM rendelet értęlmébenfelülvizsgálta, és az
áIlamháńartástőI szóló 2011. évi CXCV. torvény, az óllamháztartásról szóló toľvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Koľm. rendelet és akôzohatósi tĺ)ľvény37. $ (5)
bekezdésének megfele|őęĺ az a\źbbi, egységes szerkezętbę foglalt alapítő okiľatát adja ki.

.

1.)

Ktiltséwetésiszeľv:
Neve : Koszorú Napkĺlzi otthonos

óvoda

Székhelye: 1086 Budapest, Koszoľú u.14-16.

telephelve:

jźĺszőuđvar:
1086 Budapest
Koszoľú u. 15.

oM azonosítója: 03439I
2. Kiiltségvetésiszerv

alapítóia' alapítás éve:

Józsefuarosi K<jzéľt Vállalat. l 960.

3.) Ktiltséevetésiszeľv fenntaľtóia:

Budapest Főváros VIII. keľiilet Józsefuarosi onkorm ányzat
1082 Budapest
Baľoss u.63-67.

4.)

Kiiltséwetési szeľv iľányítĺóés fenntaľtĺíszeľve:
Budapest Főváros VIII. keniletJőzsefvźrosi onkormányzatKépviselő-testülete
1082 Budapest
Baross u. 63-67.

5.)Kö|tséwetésiszewtípusaakiizoktatdsítörvénv a|apiáłnz
felvehető maximális

gvermeklétszám:

óvoda
80 fő
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6.

)

Kiilts é gvetési szeľv i//eláŕesséee' miĺkti dési köľe

:

Kĺjrzete: Budapest Fővaľos VIII. keľĹitet Jőzsefvárosi onkoľmźnyzatKépviselő-testiilete által
me ghatźlto zott utc anév j e gy zék szeľint.
7.)

Típus szeľinti besorolás:

ovoda. A kcjzoktatási ttirvényben foglaltak alapján önálló jogi személyiséggel rendelkezik.
8.)

Jogszabálvban meehatározott ktĺzfeladata:

A

közoktatásl törvény alapján közfe|ađata a kĺjzoktatás, mely magában foglalja
nevelést.

az ővođai

a.) alaptevékenysége:

A

kozoktatósi töľvény 24.$ (1) bekezdése a|apján az ővođa3 éves kortól_ e tĺlľvény6.$ (2)
bekezdésében meghatźrozottak szerinti _ a tankötelezettségkezđetéignevelő intézsnény.Az
óvodai nevelés keretében végzik a cígtny kulturális nevelést magyar nyelven, és
szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapjón e|Iźńjźka közohatási törvény
]2I.s Q) bek. 29.a) pontja szerint: a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejĺődésének
tąrtós és súlyos rendellenességével küzdő, továbbó a kozoktatósi torvény 121. s (]) bek. 29.b)
pontja szerint: a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével
h)zdő sajátos nevelési igényi gyeľmekek nevelését.

Allamháztaľtásĺ
szakásazatszáma
8s 1020

Ä||amhántaľtás i szzkágazat megnevezése

ovodai nevelés

Szakfeladatok száma, megnevezése:
Szakfeladat száma
8s 1000

8s101 I

851012
8s1013
562912
562917
á.)

Szakfeladat mesnevezése

ovodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex
támosatása
ovodai nevelés. ellátás
Saiátos nevelési ieényiĺgyeľmekek óvodai nevelése, e||átźsa
Nemzetisési óvodai nevelés" ęllátás
ovodai intézménviétkeztetés
Munkahelvi étkeztetés

Vállalkozási tevékenységetnem folytathat.

c.) Gazddlkoddsi besorolása:
Az ővoďa önállóan mtĺködő költségvetési szerv.
- Költségvetése a teljes intézményimúködési és beszerzési költségvetési e|őkányzatot
tartalmazza.
Azintézmény vezetoje a teljes költségvetési e|őirányzat felett rendelkezik.
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Az óvoda péĺungyi-gazdaságítevékenységétkülön megállapodźs a|apjáĺ az öĺáJ'Iőan
mfü<jdő és gazdálkodó TA-TI-KA Napközi otthonos ovoda (1088 Budapest, Rákóczi
út 15.) |átjae|.
9.)

A feladat ellátását szoleáló tinkoľmányzatĺ vagvon. vagvon fe|etti ľendelkezésiiog:

A

Budapest VIII' keľületi ingatlan-nyilvántaľtásb art 35286 hrsz. alatt felvett 1008 m2
alapterĹiletű, természetben 1086 Bp. Koszoru u' 14-16. aIatt ta|á|hatő, a Budapest Főviĺros
VIII. kęrület Jőzsefvźtosi onkormtnyzat tulajdonát képezó felépítményesingatlan haszná|ata
(a fiiggelékben szeľeplő helyiséglista szerint), 35f70 htsz. alatt felvett 341' fił alapteľülettĺ,
teľmészetben 1086 Bp. Koszoru u. 15. alatt ta|tihatő, a Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefuaľosi onkormányzatb,s,|ajdonátképező ingatlan (átszóudvaľ), valamint vagyoni éÍtékii
jogok' tárgyi eszközök (gépek, beľendezések, felszerelések, jáľművek) haszná|ata
źiIő eszko z|e ltár szerint.

A vagyon feletti ľęndelkezésľea Képviselő-testület

źitaI alkotott ľendęlętekben meghatáľozott

szabályok az irźny ađők,
|0.) A költségvetési szerv vezetőiének megbízási rendie:

A

köttségvetési szerv vezetőjét Budapest Főváros VIII. kerülęt Józsefuarosi tnkoľmźnyzat
Képviselő-testülete páIyázat tÍján bízza meg a kozalkalmazottak jogáIlásáről szóló I99f . évi
xxxn. töľvény, a közoktatásl törvény, a kozaLka|mazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény végľehajtásańI szőIő l38ll992. (X.8.) számű Koľm. rendelet, valamint a
nemzetiségek jogairól szóló 201 1. évi CI'XXIX. törvény figyelembevételével.

11.) A ki)ltségvetési szerv foglalkoztatottiaiľa vongtkozó foglalkoztatósi iogviszonv
megielijlése:

A

foglalkoztatottak fog|alkońatása kozalka|mazottí jogviszony, illetve munkaviszony
keretében töľténik, rájuk a koza|kalmazottak jogállásáľól sző|ő |992. évi XXXII. töľvény,
valamint az 1992. évi XX[. törvény a Munka Töľvénykönyvéről azirźnyadő,
I2.)

A kijltségvetési szerv képviselete:

Aköltségvetési szervvezetóje,valamint azáItaIamegbízoÍtintézményidolgozó.

Záradék

A

Koszoru Napközi otthonos óvoda alapítő okiratát Budapest Főváros VIII. keriilet
Józsefuáľosi onkormányzat Képviselő-testülete ....l2012.(v.3.) szfunu hatfuozatáva| 20|2.
június 1. hatállya|hagyra jővá.
Budapest, 2012. május 3.

Rimán Edina
jegyző

Dr. Kocsis Nĺ'áté
polgáľmester
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Függelék

Helviséoek száma

Helyiséqek
csoportszoba

4

tornaszoba

1
1

logopédiai fo glalkoztató, egyéni
feilesztő szoba

1

iátszóudvar

2

ővodavezętői iroda

1

óvodavezető-helvettesi

iľoda

sazdasási vezetői iroda

1

nevelőtestületi szoba

crvosi szoba

1

svermeköltöző

4

svermekmosdó. WC

4

ľelnőtt o|toző

2

:lkülönítő szoba
ľozőkonvha
me1egítőkonyha

1

tálaló-mososató. ezen belül felnőtt

1

felnőtt mosdó

2

felnőtt WC

2

mosléktároló
raktźr

,l

szertźr

3t

1l.. sz. melléklet

Hétszínviľág Napktizi Otthonos óvoda
alapító okiľatát módosító okirat

A szakfeladatrenđľől és az á||anhźĺztartásíszakágazati ľendről szőLő 5612011. (XII.31.) NGM
ľendeletben foglaltak, valamint a közoktatásľól szóló 1993. évi LXXX. törvény 37. $ (5)
bekezdése a|apjáĺ a 2009. július 1. napjától hatályos egységes szerkezetbe foglalt a|apítő
okirat az a|ábbiak szerint módosul.

Az a|apítő okiľat bevezeto ľészeaz a|álbbiak szerint mĺódosul:
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény (továbbiakban: közolĺtatási törvény)

3.$ (2)

bekezdése értelmébenBudapest Főváľos VIII. kerület Józsefuaľosi onkormźnyzat Képviselőtesttilete a rendelkezésľe ál1ó dokumentumok alapján az 1889. évben Kĺsdedĺóvó Egyesiilet
által létesített (alapított) Kisdedóvó (alapításkori név) Hétszínvirág Napktizi otthonos
Ovoda (elenlegi név) intézménysztmźra a 277/2009. (W.17.) szźtműhatźttozatźlvalkiadott
a|apítő okiratát a szalcfeladatrendről ,ćs az államháztartási szakagazati rendről szóló 56/2011.
(XII.3].) NGM rendelet értelmébenfelülvizsgálta, és az źilamhźntaľtásrólszőIő 20]I. évi
CXC.[/. törvény, az államháztartásról szóló toľvényvégrehajtásóról szóIó 368/201]. (XII. 31.)
Koľm' rendelet és a közohatási törvény 37. s (5) bekezdésénekmegfelelően az altlbbi,
egységes szerkezętbe foglalt a|apitő okiratát adja ki.

Az a|apítő okirat
1.)

pontja az a|ábbiak szeľint módosul:
Költségvetési szeľv:
l..

Neve,' Hétszínvirág Napkĺizi otthonos ovoda

Székhelye: 1081 Budapest, Kun utca 3.

oM azonosítója: 034382
Az a|apítő okiľat 5.) pontjának megnevezése az alábbiak szeľint mĺódosul:
5.) Kőľitséwetésiszerv típusa a kiizoktatúsi tőrvénv a|apiánz

Az a|apítő okirat
6.

6.) pontjának megnevezése az alábbiak szerint módosul:
j//eldlíessy'ee. műkiidési ktiľe :
) Költs é gvetési szeľv

Az a|apítő okiľat 7.) pontjának első mondata helyébe a kiivetkező ľendelkezés lép:
Ovoda.

Az a|apítő okiľat 8.) pontjának első mondata helyébe a kłivetkező ľendelkezés lép:
A' kozohatósl törvény alapján kozfeladata a közoktatás, mely magában foglalja az ővođai
nevelést.

Az a|apítő okiľat 8J aJ pontja az z|á'ňbiak szeľint módosul:
a.) alaptevékenvsége:

A kĺ)zohatási töľvény 24.$ (1) bekezdése a|apján az óvoda 3 éves koľtól _ e tcirvény 6.$ (2)
bekezdésében meghatáľozot1ak szerinti _ a tankötelezettségkezdetéig nevelő intézmény.Az
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óvodai nevelés keretében végzik a cigźny kultuľális nevelést magyat nyelven, és
sząhćrtői és rehabilitációs bizottsóg szakvéleményealapján e||átjak a ktjzoktatósi törvény
121.E O bek' 29.a) pontja szerint: az érzélrszervifog,,atékos (gyengénlátó), a

beszédfogyatékos, a halmozottanfoglatékos (głengénlótó és beszédfog,,atékns), a megismerő
funkciók vagy o viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő, továbbá a
kozoktątási torvény ]21' s Q bek. 29,b) pontja szerint: a megismerő funkciók vagł a
viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességévellcüzdő sajátos nevelési igénytĺgyermekek
neve1ését.

Az a|aoito okirat

ľlésrekeľüI
keľĺil:
E.)a.) nontiilbÓ| az alábbi szám és szöveg t.iľlesľe

Főtevékenvsés
TEAOR száma

Mesnevezése
ĺskolai e|ókészíto oktatás

8s 10

Az a|apítő okirat

8.) pontjábő| az a|ź'ňbi sziiveg töľlésľe keľůil:

Szakfeladatok száma' megnevezése 2009. decembeľ 31-ig

Az alapító okiľat 8.)a)

pontjából

^z

alábbi szakfeladat számok és szakfeladat

ttirlésre keľůĺlnek:
Szakfeladat mesnevezése
Szakfeladat száma
ssz3t-2
óvodai intézménviközétkeztetés
önkormányzatok és tĺjbbcélúkistérséeitaľsulások elszámolásai
75192-2
óvodai nevelés
80111-5
sajátos nevelési igéný (a megismerő funkciók, vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okra visszavezethető, vagy organikus okĺa
80r12-6
vissza nem vezęthető súlyos és taľtós ľendellenessége miatt
eonđozásbavett) gyermekek óvodai nevelése

Az a|apítő okiľat 8.)a.) pontjában az alábbi sziiveg
,,Szakfeladatok száma' megnevezése 20l'0. januáľ |.tő|"
helyébe az a|ábbi sztiveg lép:
Szakfeladatok száma, megnevezése

:

Az

alapítĺó okirat 8.)a.) pontjában
mĺídosul:

szakfeladat megnevezés az a|áhbiak szeľint

Nemzetisésl óvodai nevelés. ellátás

851013

Az a|apítő okiľat 8.a.) pontj
tiirlésľe kerül:

841901

a

|

ź.},ő| az

alábbi szakfeladat szám és szakfeladat megnevezés

onkormányzatok, valamint többcélú kistérségitársulások
elszámolásai

Äz a|apítő okiľat alábbĺ 8.)b.) pontja tiiľlésre kerůil:

b.) az alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenvséee

Szakfeladat száma
75195-2

Szakfeladat megnevezése
i íntézméĺyekbenv é gzett kJ'ęeészitő tevékenységek
munkahęlvi vendé slátás
i sko laľends zer ęn kíVtil i nem s zakmai oktatás, v izs gáztatás
ktizoktatás
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iskolarenđszeÍen kíviili szakmai oktatás, vizsgáztatźs
oktatási célok és eeyéb feladatok
2010. januáľ l-től alaptevékenységhezkapcsolódó kiegészítő és az alaptevékenységtől
eltérő kisegítő tevékenységetnem folytathat.

Az a|apítő okirat 8.)c.) pontj a átszźlmozásľa kerůil 8.)b.) pontra az a|ábbiak szeľint:
ó.) Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

Az

a|apítő okĺľat8.)d.) pontja átszálmozásľa keľül 8.)c.) pontra és megnevezése ilz
alábbiak szeľint mĺídosul:
c. ) Gazdúlko dási b es or o lús a :

Az a|apítő okirat 10.) pontja az a|á'ňbiak szeľint módosul:
|0.) A kiiltségvetési szerv vezetőiének megbízási rendiez
A költségvetési szeľv vezetőjét Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuiíľosi onkormźnyzat

Képviselő-testiilete pźiyázat tÍján bízza meg a közalkalmazottakjogállásáľól szóló |992. évi
x)oilIl. törvény, a k)zolctatási törvény, a köza\ka|mazottak jogállásáról szóló 1992. évi
x)cilIl. törvény végľehajtásfuő| szőIő I38lI992. (X.8.) számű Koľm. ľendelet, valamint a
nemzetiségek jogairól szóló 201 ] ' évi CI'XXX' törvény figyelembevételével.

Äz a|apítő okiľat 11.) pontja az a|áhbiak szerint mĺódosul:
11.) A ki)ltségvetěsí szeľv foglalkoztatottiaira vonatkozó foglalkoztatdsi iogviszonv
megieltilése:

A

foglalkoztatottak foglalkoztatása koza|ka\mazotti jogviszony, illetve munkaviszony
keretében töľténik, täjuk a köza|ka|mazottak jogállásaľól sző|ő 1992. évi )oo(III. tĺirvény,
valamint az 1992. évi XXil. töľvény a Munka Tc}rvénykönyvéről azirźnyadő.

Az a|apítő okiľat 12.) pontja az a|ábbiak szerint módosul:
12.) A kiiltségvetěsi szerv képviselete:
A kĺ)ltségvetésiszerv vezetoje, valamint az á|talamegbízott intézményidolgozó.
Zá.ľadék

A

HétszínviľágNapkĺizi otthonos óvoda módosító okiľatát Budapest Fővaľos VIII. keľület
Józsefuaľosi onkormanyzat Képviselő-testülete ....l2012.(v.3.) számu hatátozatáva| 2012.
júnĺus1. hatállyal hagýajóvá.

Buđapest,2012. május 3.

Rimán Edĺna
jegyző

Dr. Kocsis M:áté
polgármesteľ
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ALAPÍTó oKIRAT
A közoktatásról szóló 1993.

12. sz. melléklet

LXxx.

tcirvény (továbbiakban: közoktatási törvény) 3.$ (2)
bekezdése értelmébenBudapest Főváros VIII. keriilet Józsefuáľosi onkormźnyzat Képviselőtestiilete a rendelkezésre źt||ő dokumentumok alapjan az 1889. évben Kisdedóvó Egyesület
évi

á]tal létesített(alapított) Kisdedóvó (alapításkori név) HétszínvirágNapktizĺ otthonos
Ovoda (elenlegi név) intézmény szétmźtĺaa 277/2009. (W.17.) szárlíhatáĺozatźwal kiadott
a\apítő okiratát a szalcfeladatrendről és az álląmháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011.
(XII.3].) NGM rendelet éľtelmébenfeliilvizsgálta, és az éů|anháztartástő| szőIő 20]]. évi
CXCV. torvény, az óllamháztartásľól szóló rcrvény végrehajtásáról szóló 368/20] 1' (XII. 31')
Korm. rendelet és a kozohatósi torvény 37. $ (5) bekezdésénekmegfelelőeĺ az alźlbbi,
egységes szerkezetbe foglalt a|apitő okfuatát adja ki.

1.)

Kiĺltségvetésiszeľv:
Neve: Hétszínvirág Napközi otthonos óvoda
Székhelye: 1081 Budapest, Kun utca 3.

oM azonosítója: 034382
2.) Kłiltségvetésĺ
szeľv alapítóia. alapítás éve:

Kisdedóvó Egyesület,
3.)

1

889.

Ktiltséevetésiszeľv fenntaľtóia:
Budapest Fővaros VIII. keľül et J őzsefv árosi onkoľm ányzat
1082 Budapest
Baross u.63-67.

4.) Ktiltségvetésiszeľv iľányító és fenntaľtó szerve:

Budapest Főváros VIII. kerületJőzsefvźĺrosi onkorményzatKépviselő-testülete
1082 Budapest
Baross u.63-67.
5.)

Ktiltségvetésĺszerv típusa a łöeołĺalíisjttiľvénvalapián:
felvehető maximális

6.)

gyermeklétszám:

óvoda
90 fo

Kiiltségvetési szeľv il/eláłessy'ge. műkiidési ktiľe:
Körzete: Budapest Fővaľos VIII. kerület Jőzsefvárosi onkoľmányzat Képviselő-testületę
általmeghattlrozot1utcanév jegyzékszerint.
4l

7.)

Típus szerinti besoľolás:

ovoda. A közoktatási törvényben foglaltak a|apján ĺinálló jogi személyiséggel rendelkezik.
8.)

Joeszabálvban meghatáľozott közfeladata:

A

közoktatási töľvény alapján kózfeladata a közoktatás, mely magábarĺ foglalja az ővodaí
nevelést.
a.) alaptevékenysége:

(1) bekezdése a|apján az ővoda 3 éves koľtól _ e tĺĺrvény6.$ (2)
bekezdésében meghatáľozottak szerinti _ a tankote|ezettségkezđetéígnevelő intézmény. Az
óvodai nevelés keľetébenvégzik a cigány kulturális nevelést magyar nyelven, és
szakértői és rehabilitációs bizottsóg szakvéleménye aĺapján e||átjźk a lôzoktatási tĺ)rvény
121.E 0 bek.29.a) pontja szeľint: az érzél<szeľvifog1,,atékos (gyengénlótó), a
beszédfoglatékos, a halmozottanfogłatékos (gyengénlátó és beszédfogłatékos),a megismerő
funkciók vag) a vise\kedés fejlődésének tartós és súlyos ľendellenességével h:izdő, továbbá a
közoktątósi torvény ]21. s @ bek. 29'b) pontja szerint: a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő sajátos nevelési igéný gyeľmekek
nevelését.

A kÓzohatási torvény 24.$

Allamháztaľtási
szakáuazatszńma
85

1

020

Allamháztaľtási szakágazat megnev ezése
ovodai nevelés

Szakfeladatok száma, megnevezése
Szakfeladat száma
85 1000

85101

1

8s 101 2
85 101 3

562912

s629r1
ó.)

:

Szakfeladat megnevezése

ovodai nevęlés intézményeinek,programjainak

komplex

támosatása
ovodai nevelés, ellátás
Saiátos nevelési igényű gyeľmekek óvodai nevelése, ellátása
Nemzetisé gl óvodai nevęlés, ellátás
ovodai intézményiétkęztetés
Munkahelyi étkeztetés

Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

c.) Gazdúlkoddsi besoroldsa:
Az ővoďa cjnállóan működő költségvetési szerv.
- Költségvetése a teljes íntézményiműkĺjdésiés beszeruési koltségvetésielőirĺĺnyzatot
tartalmazza.
Azintézményvezetője a teljes költségvetési e\oirányzat felett rendelkezik.

4Z

Az

ővoda pénzĹigyi-gazdasági tevékenységétkülön megállapodás alapján az onźiIőan
mfüĺidő és gazdálkodó TA-TI-KA NapkÓzi otthonos ovoda (1088 Budapest, Rĺíkóczi
út 15.) látja el.

.
9.)

A feladat ellátását szolgáIó iinkoľmányzati vagvon. vagyon feletti rendelkezési iog:

A

Budapest VIII. keľületi ingatlan-nyilvrĺntartásban 34756 hľsz. a|att felvett 412 fiŕ
alapteľiiletű, teľmészetben 1081 Bp. Kun u. 3. alatt taláůhatő, a Budapest Fővaľos VIII. keriilet
Józsefuiíľosi onkormiínyzat tulajdonát képező felépítményesingatlan haszná|ata (a
ftiggelékben szereplő helyiséglista szerint), valamint vagyoni értékűjogok, targyi eszközök

(gépek, berendezések, felszerelések, jármiĺvek) haszná|ata á||őeszkoz|ęltar szerint.
A vagyon feletti renđelkezésľea Képviselő-testiilet źital alkotott rendeletekben meghatározott
szabályok az ir ány ađők.
|0.) A' ki)ltségvetésiszerv vezetőiének megbízlźsi rendiez

A

knltségvetésiszerv vezetőjét Budapest Fővĺáľos VIII. keľület Józsefuaľosi onkormtnyzat
Képviselő-testtilete pźiyźnatiĺtjáĺbízza meg akoza|ka|mazottak jogállásáľól sző|ő |992. évi
XxXm. törvény, a kozohatásl törvény, a köza|kalmazottak jogá||ásźnől szóló I99f. évi
)ooilIl. ttirvény végrehajtásárőI szőIő I38lI992. (X.8.) számű Koľm. rendelet, valamint a
nemzetiségek jogairól szóló 20] 1. évi CLXXX' törvény figyelembevételévęl.

11.) A költségvetésí szerv foglalkoztatottiaíľa vonatkozó foglalkoztatúsí iogviszonv
megielölése:

A

foglalkoztatottak foglalkoztatása koza|ka|mazotti jogviszony, illetve munkaviszony
kerętében tciľténik, rájuk a közalkalmazottak jogá||ásaről szóló |992. évíX)oilI. törvény,
valamint az 1992. évi )oilI. tĺ!ľvénya Munka Törvénykönyvéről azirźnyadő.
12.)

A kÓkségvetési szerv

vezetője, valamint az á|ta|a megbízolt intézményi dolgozó.

Záradék

A

HétszínviľágNapközi otthonos óvoda a|apítő okiratát Budapest Főváľos VIII. kerület
Józsefuiírosi onkoľmányzat Képviselő-testülete ....l2012.N.3.) számú hatźlrozatáva| 20|2.
június 1. hatállya|hagyÍa jővá.
Budapest, 2012. május 3.

Rimán Edina
jegyző

Dr. Kocsis Máté
polgáľmesteľ
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Fĺiggelék

Helviséqek
csopoľtszoba

Helviséqek száma
4

toľnaszoba

loeopédiai foslalkoztató' eeyéni
feilesztő szoba
iátszóudvar

1

ivodavezetői iroda

1

őv o dav

ezető-helvettesi iroda

sazdasźLsi v ezetői ir o da

nevelőtestületi szoba

1

oľvosi szoba
pvermeköltöző

2

gyeľmekmosdó, WC

2

felnőtt oltoző

2

lkülönítő szoba
fozőkonyha
melesítőkonvha

1

|álaló-mo so gatő. ęzęn belül felnőtt

2

felnőtt mosdó

1

felnőtt WC

2

mosléktároló

1

ruktát

1

szęrtáĺ

I

44

Mesepalota Napktizi otthonos óvoda
alapítĺó okiľatát mĺídosítóokĺľat

13. sz. mellék|et

A szakfeladatrendről

és az á||anháńartási szakágazati rendről sző|ő 5612011. (XII.31.) NGM
rendeletben foglaltak, valamint akozoktatásról szóló |993. évi L)o(X. törvény 37. $ (5)
bekezdése a|apjarĺ a 2009, július 1. napjától hatályos egységes szetkezetbe foglalt alapítő
okirat az a|ábbiak szęrint módosul.

Az a|apítő okĺľatbevezető része az alábbĺak szeľint módosul:
A közoktatásról szóló 1993. évi L)oilX. tĺirvény(kozohatási torvény) 3.$ (2) bekezdése

értelmében Budapest Főváros VIII. keľiilet Józsefuarosi onkormányzat Képviselő-testiilete a
rendelkezésre álló dokumentumok alapjan az 1976. évben (tagóvoda), illetve 1993. évben
Budapest, VIII. ker. Tanács VB. áIta| létesített(alapított) Napköziotthonos ovoda
(alapításkori név) a Mesepalota Napkiizi Otthonos óvoda (elenlegi név) intézmény
számára a 277/2009. (VI.17.) számu hatáĺozatáva| kiadott a|apíto okiratát a
szaffiIadatrendről és az áĺlamháztartási szakágazati rendről szóló 56/20]]. (XII.3].) NGM
ľendelet értelmébęnfelülvizsgálta' és az á||anháńaľtásról szőIő 20]]. évi CXCV. törvény, az
államháztartásľól szóló trvény vĺlgrehajtásáról szóló 368/201]' (ilI, 3l') Korm. rendelet és
a közohatási torvény 37. s (5) bekezdésénekmegfele|ően az a\ábbi, egységes szerkezetbe
foglalt a|apítő okiľatát adja ki.

Az a|apítő okiľat 1. pontja az a|ábbiak szerint módosul:
1.) Kiiltséwetési szeru:
Neve : Mesepalota

Napkĺizi otthonos óvoda

Székhelye: 1085 Budapest, Somogyi Béla utca 9-15.

oM azonosítója: 034396
Az a|apítő okirat 5.) pontjának megnevezése az a|ábbiak szeľint mĺídosul:
5.)Költséwetési szerv típusa a kiizoktatúsi tőrvénv a|apiánz
Az a|apítő okirat
6.

6.) pontjának megnevezése az a|ábbiak szeľint módosul:
j//elilíessdee. miĺkii d ési kiiľe :
Kiilts
éevetési
szeľv
)

Az a|apító okiľat 7.) pontjának első mondata helyébe a ktivetkező rendelkezés lép:
Ovoda.

Lz a|apítő okiľat 8.) pontjának első mondata helyébe a ktivetkező rendelkezés lép:
A közohatási torvény a|apjtn közfeladata a kozoktatás, mely magában foglalja az ővodaí
nevelést.

Lz a|apítő okirat

8.) a.) pontja az a|ábbiak szeľint módosul:

a.) alaptevékenysége:

A kozohatásź törvény 24.$

(1) bekezdése a|apjan az ővoda 3 éves koľtól_ e tĺirvény6.$ (2)
bekezdésében meghatározottak szeľinti _ a tankötelezettség kezđetéignęvęlő intézmény. Az
óvodai nevelés keľetébenvégzik a cígtny kultuľális nevelést magyaÍ nyelven, és
45

sząlqźrtői és rehabilitóciós bizottsóg szalwéleménye alapjón e||átják a knzoktatási torvény
]2l.s (1) bek. 29.a) pontja szerint: a beszédfogłatékos,a megismerő funkciók vagl a
viselkedés fejlődésének tartós és súĺyosľendellenességévelh)zdő, továbbá a közohatósi
torvény ]2]. s (I) bek' 29.b) pontja szerint: a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének súlyos rendellenességével hjzdő sajátos nevelési igéný gyermekek nevęlését.

Az

aIaoítĆl okiľat Ü.

az alábbi szám és szřiv

Főtevékenvsée
szálma

TEAOR

tiirlésľe
re k'erü
kerül:

Megnevezése
Iskolai előkészítő oktatás

8510

Äz a|apítő okĺľat8.) pontjábő| az a|ábbi szöveg ttiľIésľekerüI:
Szakfeladatok száma' megnevezése 2009. december 31.ig

Az alapítĺiokiľat 8.)a.) pontjából zz alábbi

szakfeladat számok és szakfeladat

EY ezések tiiľlésľekeľülnek:
Szakfeladat száma
Szakfeladat megnevezése
5523r-2
óvodai intézményiközétkeztetés
75192-2
önkoľmánv zatok és többcélú kistérsési tarsulások elszámolásar

80111-5
80112-6

óvodai nevelés
sajátos nevelési igényi (a megismęľő funkciók, vagy a viselkędés
fejlődésének organikus okľa visszavezetheto, vagy oľganikus okra
vissza nem vezethető súlyos és taľtós ľendellenességemiatt
sondozásba vett) svermekek óvodai nevelése

Aza|apitő okiľat 8.)a.) pontjálbanaz alábbi sztiveg
,,Szakfeladatok száma' megnevezése 2010. januáľ 1.tő|"
helyébe aza|.á'ňbi sziiveg lép:
Szakfeladatok száma, megnevezése:

Az a|apító okĺľat8.)a.) pontjában a szakfeladat
módosul:

megnevezés az alábbiak szeľint

Nemzetiséęi óvodai nevelés. ellátás

851013

Lz

a|apitő okiľat 8.a.) pontjábő| az alábbi szakfeladat szám és szakfeladat megnevezés
ttiľlésľekeľüI:
| onkormĺányzatok, valamint többcélú kistéľségitaľsulások
elszámolásai

841901

Az a|apítő okiľat alábbi

8.)b.) pontja töľlésľe kerül:
b.) az alaptevékenvséghez kapcsolódó kiegészítő tevékenvsége

Szakfeladat száma
75195-2

Szakfeladat megnevezése
közoktatási intézményekben v égzett kieeészítő tevékenységek
munkahelvi vendéslátás
iskolaľendszeren kívĹil nem szakmai oktatás. vizseáztatás
iskolarendszeľen kíviil szakmai oktatás, vizsgáńatás
oktatási célok és esvéb feladatok
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2010. januáľ l.től alaptevékenységhezkapcsolódó kiegészítő és az alaptevékenységtől
eltéľő kisegítő tevékenységetnem folytathat.

Az alapítő okiľat 8.)c.) pontj a átszámozásra kerül

8.)b.) pontľa az a|ábbiak szerint:

b.) Y ái|z|kozási tevékenységet nem folytathat.

Az alapítő okiľat 8.)d.) pontja
alábbĺak szerint módosul:
c' ) G azddlko dús i b es oro lds a :

átszámozásra kerůil 8.)c.) pontľa és megnevezése az

Az a|apitő okiľat 10.) pontja az a|átbbiak szerint módosul:
t0.) A ktiltsépvetési szerv vezetőiének megbízlźsi rendie:
A kottségvetési szerv vezetőjét Budapest Fővĺĺros VIII. kerület Józsefuarosi onkoľmźnyzat
Képviselő-testtilete páIyázat u!źn bízza meg akoza|kaImazottak jogáIlásáről szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, a kozoktatásl törvény, a koza|ka|mazottak jogá||ásáről szóló 1992. éví
XXxn. törvény végrehajtásárő| sző|ő I38lI992. (x.8.) szźmíKoľm. rendelet, valamint a
nemzetiségek jogairól szóló 20] ] ' évi CI'XXIX. törvény figyelembevételével.
Az a|apítő okiľat 11.) pontja az a|ábbiak szeľĺntmódosul:
11.) A kijltségvetésíszerv foglalkoztatottiaira vonatkozó foglalkoztatási iogviszonv
megieliilése:

A

foglalkoztatottak foglalkoztatása koza|ka|mazotti jogviszony, illetve munkaviszony
keľetében tĺjľténik,rájuk a közalkalmazottakjogállásaľól szóló 1992. évi XXXil. töľvény,
valamint azI992. évi XXII. töľvény a Munka Törvénykönyvéről azírźnyaďő.

Az alapitő okiľat 1 2.) pontj a az a|álbbiak szeľint módosul :
|2.) A költséwetési szerv képviselete:
A kÓltségvetési szerv vezetóje, valamint az áIta|amegbízottiĺtézményi dolgozó.
Zárailék

A

Mesepalota Napközi otthonos óvoda módosító okiratát Budapest Fővaľos VIII. keľület
Józsefuárosi onkoľmányzat Képviselő-testülete ....l2012.(v.3.) szźmű hatźnozatáva| 2012.
júnĺus1. hatá|lyal hagýajóvá.

Budapest, 2012. május 3.

Rimán Edina
jegyző

Dr. Kocsis N{áúé
polgáľmester
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ALAPÍTó OKIRAT

|4. sz. melléklet

A

közoktatásról szóló 1993. évi L)o(X. törvény (azoktatási torvény) 3.$ (2) bekezdése
értelmébenBudapest Fővĺíros VIII. kerütet Jőzsefvárosi onkoľmáĺyzat Képviselő-testülete a
rendelkezésre álló dokumentumok alapjan az 1976. évben (tagóvoda), illetve 1993. évben
Budapest, VIII. ker. Tanács VB. által létesített(atapított) Napktiziotthonos Ovoda
(alapításkori név) a Mesepalota Napkiizi otthonos ovoda (elenlegi név) íĺtézmény
számáta a 277/2009. (W.l7.) szánű hatźnozatéxalkiadott aIapítő okiľatát a
szakfeladatrendről és az óllamháztartási szakńgazati rendről szóló 56/2011. (XII.31.) NGM
rendelet értelmébenfeliilvizsgálta, és az áIlanhánaftásról sző|ő 20] ]. évi CXCV' tÓrvény, az
államháztaľtósról szóló nrv,ény végrehajtásáról szóló 368/2011' (XII. 3].) Korm. rendelet és
a kozohatási torvény 37. $ (5) bekezdésének megfele\ően az a|źlbbi, egységes szerkezetbe
foglalt alapítő okiratát adja ki.

1.)

Kiiltséevetési szeľv:
Neve: Mesepalota Napközi otthonos óvoda
Székhelye: 1085 Budapest, Somogyi Béla utca 9-15.

oM azonosítója:

034396

2. Kiiltségvetésiszeľv alapítóia' alapítás éve:

Budapest, VIII. keľ. Tanács vB.,1976., illetve 1993.

3.) Költségvetési szeľv fenntaľtóia:

Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuĺíľosionkorm áĺyzat
1082 Budapest
Baross u.63-67.

4.) Kiiltségvetésiszeľv iľányító és fenntartó szerve:

Budapest Főváľos VIII. kenilet Józsefuaľosi onkormányzatKépviselő-testülete
1082 Budapest
Baross u.63-67.

5.)Kö|tséwetésiszerv típusaa kijzoktatdsitörvénv
felvehető maximális

a|apiánz

gvermek|étszám:

óvoda

|20 fő
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6

Költs éw etési szerv

.)

i l l e t ék e s s ée e,

míikö dési kör

e

z

Körzete: Budapest Fővaros VIII. keľület Józsefuárosi ÖnkoľmźnyzatKépviselő-testiilete által
me ghatár ozott utcanév j e gy zék szeľint.

Típus szeľinti besorolás:

7.)

ovoda. A k<jzoktatási törvényben foglaltaka|apjánönálló

jogi szemétyiséggel rendelkęzik.

Jogszabályban meehatározott ktizfeladata:

8.)

A

kozoktatási torvéĺya|apjan kozfe|adata a közoktatás, mely magábaĺ foglalja az ővodaí
nevelést.
a.) alaptevékenvsége:

kÓzohatĺźsźtörvény 24.$ (1) bekezđésea|apján az ővođa3 éves kortól _ e tĺirvény6.$ (2)
bekezdésében meghatározottak szerinti _ a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az
óvodai nęvęlés keľetébenvégzik a cígźnykulturális nevelést magyar nyelven, és
szakźrtői és rehabilitációs bizottság szakvéIeménye alapján e||źltjtk a közohatási tt)rvény
121.s (1) bek. 29,a) pontja szerint: a beszédfogłat,źkos, a megismerő funkciók vagl a
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő, továbbá a lrôzohatási
torvény 121. s (1) bek' 29.b) pontja szerint: a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődéséneksúlyos rendellenességével küzdő sajátos nevelési igényu gyeľmekek nevęlését.

A

Allamháztartási
szakáEazat száma

Allamháztaľtási szakágazat

85 1020

ovodai nevelés

m egnevezés e

Szakfeladatok száma, megnevezése:
Szakfeladat szálma
85 I

000

851011
8s 1 012

851013
562912
s62917
ó.)

Szakfeladat mesnevezése

ovodai nevelés intézményeinek,progľamjainak

komplex

tiímoeatása
ovodai nevelés. ellátás
Saiátos nevelési isénYű svermekek óvodai nevelése. e||átása
Nemzetisésl óvodai nevelés. ellátás
ovo dai írtézméĺv
i étkeztetés
Munkahelvi étkeztetés

Vállalkozásĺ tevékenységet nem folytathat.

c.) Gazddlkodúsí besorolúsa:
Az ővoďa önállóan mfüödő költségvetési szerv.
Költségvetése a teljes intézményi működési és beszęrzési kciltségvetésieIőirányzatot
tartalmazza.
Aziĺtézményvezetője a teljes költségvetési e|őfuányzat felett ľendelkezik.

49

Az

ővodapérungyi-gazdasági tevékenységétkülön megállapodás alapjan az őnźiIőan
működő és gazdálkodó TA-TI-KA Napközi otthonos ovođa(1088 Budapest, Rákóczi
út 15.) IátjaeI.
9.)

A feladat ellátását szoleáló iinkoľmánvzati vagyon' vagyon felettĺ ľendelkezési iog:

A

Budapest VIII. kerĹileti ingatlan-nyilvrĺntaľtásban 36465 hrsz. alatt felvett 2976 m2
alapterületiĺ, teľmészetben 1085 Bp. Somogyi Béla u. 9-15. a|atttalźiható, a Budapest Fővaľos
VIII. kerület Józsefuiírosi onkoľmáĺyzat tulajdonát képezo felépítményesingatlanbőI966,6
m2 78I7'25 m2 ftjldszint; 149,37 m2 pince) haszná|ata (a ftiggetékben szeľeplő helyiséglista
szerint), valamint vagyoni éÍtékvjogok,targyí eszközĺik (gépek, berendezések, felszerelések,
jáľművek)hasznźl|ataźiIőeszkózleltaľszerint.
Aziĺtézménya fenti felépítményesingatlant a Somogyi Béla Utcai Általános Iskolával(1085
Budapest, Somogyi B. u. 9-15.) a fentięk szerint megosztva hasznźija.
A vagyon fęletti rendelkezésre a Képviselő-tęstület áItaI alkotott rendeletekben meghataľozott
szabályok az iráĺy adők.
|0.) A kiiltségvetési szerv vezetőiének megbízlÍsirendiez

A

köttségvetési szerv vezetójét Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuarosi onkormźnyzat
Képviselő-testtilete pá|yázat utjźn bízza meg akozalkalmazottak jogállásáról sző|ő |992. évi
)üXIII. t<iľvény,a kozoktatásl törvény, a koza|ka|mazottak jogállásáľól szóló 1992. évi
)o(Xn. tĺiľvényvégrehajtásétrőI szőIő |38l199f . (x.8.) szźnrn Korm. rendelet, valamint a
nemzetis égek j o gair óĺ szóĺó 2 0 ] 1, évi CI'XXIX. törvény fi gyelembevételével.

11.) A költségvetési szerv foglalkoztatottiaira vonatkozó foglalkoztatási iogviszonv
meeielölése:

A

foglalkoztatottak foglalkoztatása koza|kalmazotti jogviszony, illetve munkaviszony
keretében történik, rájuk a közalkalmazottak jogállásĺíľól szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint az 1992. évi XXII. törvény a Munka Tĺlrvénykönyvéről azirźnyađő.
I2.)

A kiiltségvetési szeľv képviselete:

A költség:łetési szerv vezetője, valamint az áIta|amegbízottintézményidolgozó.
Zá.ľad|ék

A

Mesepalota Napkĺizi otthonos óvoda a|apitő okiratat Budapest Fővaľos VIII. keľület
Józsefuárosi onkormźnyzat Képviselő-testĹilete ....l2012.N.3.) szárnt hatźrozatźtvaI2012.
június 1. hatállyal hagyta jóvá.
Budapest, 2012. május 3.

Rimán Edina
jegyző

Dľ. Kocsis M:áté
polgáľmesteľ
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Függelék

Helviséqek száma

HeIyiségek
csopoľtszoba

5

tornaszoba

1

lo

sopédiai fo sla|końató' eeyéni

feilesztő szoba

1

iátszóudvaľ

2

óvodavezetői iroda

1

őv o đavezető-helvettesi

iľoda

pazđasásivezető i iľoda

1

nevelőtestületi szoba

1

crvosi szoba
svermeköltöző

5

qvermekmosdó. WC

5

felnőtt o|toző

1

elkülönítő szoba

1

főzőkonvha
me1eeítőkonyha

1

tálaló -mo so satő. ęzęn belül felnőtt

felnőtt mosdó

I

felnőtt WC

4

mosléktaĺoló

1

rakttn

2

szertár

1

5l

rÁ.ľr.xĺ.Napközi

otthonos óvoda
a|apítő okiľatát mĺódosító okiľat

15. sz. mellék|et

A

szakfeladatrendről és az áI|anháztartásí szakźryazati rendről szóló 5612011. (XII.31') NGM
rendeletben foglaltak, valamint a kĺizoktatásľól szóló 1993. évi LXXX. törvény 37. s (5)
bekezdése a|apján a2009. július 1. napjától hatályos egységes szerkezetbe foglalt a|apítő
okirat az a|ábbiak szerint módosul.

Az a|apítő okirat bevezető része az alábbiak szeľint módosul:
A közoktatásľól szóló |993. évi LXxx. tcirvény (továbbiakban: kozoktątási törvény) 3.$

(2)
bekezdése értelmébenBuđapestFővaľos VIII. keriilet Józsefuarosi onkormźnyzat Képviselőtestülete a rendelkezéste á||ő dokumentumok alapjan az,1972. évben Budapest VIII. keľ.
Tanács VB. által létesített(alapított) Napkiiziotthonos Ovoda. (alapításkoľi név) iĺtézmény,
illetve az 1993. évben Budapest VIII. ker. Jĺízsefuárosi onkoľmányzat által létesített
(alapított) Jĺizsefváľosi onkoľmányzati óvodák Táľsulása (alapításkoľi név) íntézmény
átszewęzésével létľehozott TA-TI-KA Napkłizĺotthonos ovoda (elenlegi név) intézmény
számźra a 277/2009. (VI.17.) szźtmű hatátozatávaI kiadott a|apítő okiratát a
szaffiladatrendről ,és az államháztartási szakńgazati rendľől szóló 56/20]1. (XII.3].) NGM
rendelet éľtelmébenfelĹilvizsgálta, és az źi|anhánaľtásľól sző|ő 20] ]. évi CXCV. törvény, az
államháztartásról szóló rcrvény végrehajtásáról szóló 368/20] 1' (XII' 31') Korm. rendelet és
a ktjzoktatási törvény 37. $ (5) bekezdésének megfelelőeĺ az alábbi, egységes szerkezetbe
foglalt alapítő okiľatát adjaki.

Az a|apítő okiľat 1. pontja az a|á.ňbiak szeľint módosul:
l.) Ktiltséevetésiszerv:
Neve: TÁ-TI-KA Napközi otthonos óvoda
Székhelye: 1088 Budapest, Rákóczi út 15.

telephelye:
gazdasági egység: 1084 Budapest

Tolnai Lajos u.7-9.

oM azonosítója: 034381
Az a|apítő okiľat 5.) pontjának megnevezése az alábbiak szeľÍntmódosul:
5 .) Kő|ts éw etési szerv típusa a k ö zo ktatds i tőrv énv a|apiánz
Az a|apítő okĺrat 6.) pontjának megnevezése az alábbiak szeľint módosul:
6.) Költséevetési szeľv i//eldłessy'ee' műkiidésĺköre:

Az a|apítő okiľat 7.) pontjának első mondata helyébe a kiivetkező rendelkezés Iép:
Ovoda.

Az alapitő okiľat 8.) pontjának első mondata helyébe a kiivetkező ľendelkezés lép:
A közoktatásl tĺirvénya|apján kozfe|adata a kĺjzoktatás, mely magában fogla|ja az ővodai

nevelést.

5)

Az a|apítő okirat 8) a) pontja az alábbiak szerint módosul:
a.) alaptevékenysége:

A kozohatósi

törvény 24.$ (1) bekezdése a|apjánaz ővoda 3 éves koľtól_ e tĺlrvény6.$ (2)
bekezdésében meghatáľozottak szerinti _ a tankĺitelezettség kezdetéig nevelő intézméĺy.Az

óvodai nevelés keretében végzik a cigány kultuľális nevelést magyar nyelven, és
szakértői és rehabilitációs bizottság szakvĺćleményealapján ellátjźk' a lrözohatási tt)rvény
]2]'s (]) bek. 29'a) pontja szerint: a testifoglatékos, a megismerőfunkciókvagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő, tovóbbá a kozoktatási torvény 12]. s
(]) bek. 29.b) pontja szerint: a megismerő funkciók vagy a viselkpdés fejlődésének súlyos
r e nde l l ene s s ég év e l küz dő saj áto s nevelési i génnĺgyeľmekek nęvelését.
Az a|aoítćl okĺrat E.

'ontiábol

Főtevékenvsés

TEAOR száma

az a|ábbi szám és

töľlésľe keľtil:

Megnevezése
Iskolai előkészítő oktatás

8510

Äzz|apítő okirat 8.) pontjábóiazzlábbi sztiveg tiiľlésľekeľüI:
Szakfeladatok száma' megnevezése 2009. decembeľ 31.ĺg

Az

alapítő okiľat 8Ja) pontjából az alábbi szakfeladat számok és szakfeladat

tiiľlésľekeľiilnek:
Szakfeladat száma
Szakfeladat megnevezése
55231-2
óvo dai intézménví ko zétkeztetés
75r9f-2
önkormánv zatok és többcélú ki stérsési taľsulások elszĺĺmolásai
80111-5
80112-6

óvodai nęvelés
sajátos nevelési igénytĺ(a megismeľő funkciók, vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okĺa visszavezethető, vagy organikus okľa
vissza nem vezetheto súlyos és taľtós ľendellenessége miatt
sondozásba vett) svermekek óvodai nevelése

Az alapítő okiľat 8.)a.) pontjában az alábbi sziiveg

o,Szakfeladatok száma' megnevezése 2010. január |.től"

helyébe aza|ábbi sztiveg lép:
Szakfeladatok száma, megnevezése:

Az

alapítĺó okirat 8.)a) pontjában

módosul:

a

szakfeladat megnevezés az a|á,Jlbiak szeľint

i óvodai nevelés, ellátás

8s 1 013

Nemzet

Äz alapítő okiľat 8.a.)

pontjá,}ő| az atábbi szakfeladat szám és szakfeladat megnevezés

tłirlésrekeľül:

841901

l onkoľmánvzatok"
elszámolásai

valamint többcélú kistérsésitaľsulások

Az a|apítő okĺľatalábbĺ 8.)b.) pontja ttiľlésre keľĺil:

b.) az alaptevékenvséghez kapcsolódó kiegészítő tevékenvsége
53

Szakfeladat száma
75195-2

Szakfeladat mesnevezése
közoktatási iĺtézménvekbenvészett kieeészítő tevékenységek
munkahęlyi vendéelátás
iskolarends zeÍęn kíviili nem szakmai okÍatás. vizsstlztatás
iskolaľends zeten kíviili szakmai oktatás. vizssáńatź.s
oktatási célok és egvéb feladatok
2010. januáľ l-tőI alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő és az alaptevékenységtől
eltérő kisegítő tevékenységet nem folytathat.

Az a|apítő okiľat 8.)c.) pontja átszámozásľa keľül 8.)b.) pontľa az a|á.}biak szeľint:
b. ) Y ái|a|kozási tevékenys é get nem folytathat.

Az a|apítő okirat 8.)d.) pontja átszámozálsra keľĺĺl8.)c.) pontra és az alábbĺak szeľĺnt

módosul:
c.) G azdálko dús i b es o ro lús a :
_ Az óvoda önállóan mfüöđő és gazdálkodó költségvetési szerv.
- Külön megállapodts alapjźn ellátja az alábbí önállóan mfüĺjdő íntézményekpénzngyigazđasági tevékenys é gét.

I

2.
a
J.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11

rf.

Gver e k-VirĺźsNaoközi otthonos ovoda
Kinc s ker e ső Naoktjzi otthonos ovoda
Váľunk Rád Naokĺjzi otthonos ovoda
NapsusaÍ Napközi otthonos ovoda
Koszoľú Napközi otthonos ovoda
Hétszinvírás Napközi otthonos ovoda
Męsepalota Napközi otthonos ovoda
Szivźlwány Napközi otthonos ovoda
Százszorszéo Naokĺjzi otthonos ovoda
Naoraforsó Naokozi otthonos ovoda
Pitwans Napközi otthonos ovoda
Katica Bölcsőde és Napközi otthonos ovoda

1082
1089
1086
1086
1086

l08l

1085
1083
1086
1084
1087
1089

Bo. Baross u. 11l/b
Bo. Bláthv ottó u' 35'
Bp. Csobánc u. 5.
Bp. Dankó u. 31.
Bp. Koszoni u. 14-16.
Bp. Kun u. 3.
Bp. Somogyi B. u. 9-15.
Bp. Szigonyu. 18.
Bo. Szuzu.2.
Bo. Tolnai L.u.7-9.
Bp. Szźnadosűt14.
Bp. Vaida Péter u. 35-39.

Az a|apítő okiľat 9.) pontja az a|ábbiak szeľĺntmódosul:
9.) A feladat ellátását szolgáló iinkoľmánvzatĺ vagYon" vagyon feletti ľendelkezésiiog:
A BuđapestVIII. kenileti ingatlan-nyilvantartásban 36545 hrsz. alatt felvett 3174 m'
alapteľĹiletű, természetben 1088 Bp. Rakóczi út 15. a|atÍ talá|hatő, az oTP Ingatlan
Alapkezelő Rt. tulajdonátképezo felépítményesingatlanbő| 1937 m2 elkülönítetthaszná|atu
ingatlanľészhasznźiata(a fiiggelékben szeľeplő helyiségli*a szerint) ł ahozzátartoző átjćltétsi
szolgalmi jog, és a 3480311 |.ltsz. a|att fęlvętt 971 m" alapteniletű, természetben 1084
Budapest, Tolnai Lajos u.7-9. alatt taltihatő, a Budapest FővĺíľosVIII. keľĹilet Józsefuaľosi
onkormanyzattu|ajdonźú,képezőfelépítményesingatlan haszná|atamegosztva a Tolnai Lajos
u. 7-9. szám alatti Napľaforgó Napközi otthonos ovoda, valamint a TA-TI-KA Napközi
otthonos ovoda - gazdasági egysége között, melyből a ľÁ-tĺ-raNapkĺizi otthonos ovoda
_ gazdasźlgi egysége
+ 40 m2 pince,
által elktilĺjnítettingat|anĺésznagysága !76,48

^,

valamint vagyoni érték:ujogok, tźtrgyi eszközcjk (gépek, berendezések, felszerelések,

jĺírmúvek)haszná|ataźĺ||őeszkoz|e1társzeľint.
A vagyon feletti ľendelkezésre a Képviselő-testiilď á|ta| alkotott rendeletekben meghataľozott
szabáIy ok az ir źny adők.

Äz a|apítő okirat 10.) pontja az alá.}biak szerint módosul:
I0.) A kiiltségvetési szerv vezetőiének megbízdsi rcndie:
A kbttség:łetésiszerv vezetőjét Budapest Fővĺíros VIII. kęľĹilet Józsefuaľosi onkormányzat
Képviselő-testĹilete pá|yźnat tÍján bízza meg a közalkalmazottakjogállásáról szóló 1992. éví
x)oilIl. tĺirvény,a kozolrtatósŕ töľvény, a kozalkalmazottak jogáIlésátől szóló 1992. évi
XxxIII. töľvény végrehajtástrő| szőIő I38lI992. (X.8.) szárrru Koľm. rendelet, valamint a
nemzetiségek jogairól szóló 201 1. évi CI'XXIX. tĺirvényfigyelembevételével.
Az a|apítő okĺľat11.) pontja az a|ábbiak szerint módosul:
11.) A ktjltsěgvetési szerv foglalkoztatottiaíra vonatkoaí foglalkoztatdsi iogviszonv
megielölése:

A

foglalkoztatottak fogla|końatása koza|kalmazotti jogviszony, illetve munkaviszony
keretében történik, rájuk a kozalka|mazottak jogállásaról sző|ő |992. évi XXXIII. törvény,
valamint az |992. évi XXII. törvény a Munka T<irvénykĺinyvéről azirtnyadő.

Az a|apitő okĺrat 12.) pontja az a|ńbbiak szeľĺntmódosul:
I2.) A ktjltségvetésiszerv képviselete:
A hltségvetésiszerv vezetője, valamint az áIta|amegbizotlintézményi dolgozó.

Zárad'ék

A TÁ-TI-KA

Napközi otthonos óvoda módosító okiratát Budapest Fővaľos VIII. kenilet
Iőzsefvátosi onkormányzat Képviselő-testülete ....|2012.(v.3.) számú határozatával 2012.
június 1. hatállyalhagyta jővá.
Budapest, 2012. május 3.

Rimán Edina
jegyző

Dr. Kocsis NIáLté
polgáľmesteľ
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ALAPÍTó OKIRAT
A

16. sz. melléklet

k<jzoktatásról szóló 1993. évi DoilX. törvény (továbbiakbąn: kozohatĺźsitorvény) 3.$ (2)

bekezdése értelmébenBudapest Fővĺíros VIII. keľiilęt Józsefuarosi onkormźnyzatKépviselőtestülete a rendelkezésre ttl|ő dokumentumok alapjan az,1972. évben Budapest VIII. ker.
Tanács VB. által létesített(alapított) Napkiiziotthonos ovoda (alapításkoľi név) íntézmény,
illetve az 1993. évben Budapest VIII. keľ. Józsefuáľosi onkormányzat által létesített
(alapított) Józsefuáľosi Onkoľmányzati óvodák Táľsulása (alapításkori név) intézmény
átszewezésével létrehozott TÁ-TI-KA Napktizĺ Otthonos ovoda (elenlegi név) intézmény

szźlmźtraa 277/2009. (VI.17.) számi batźlrozatźxalkiadott a|apítő okiľatát a
szalcfeladatrendről és az óllamháztartósi szakágazati rendről szóló 56/20I]. (XII.31.) NGM
rendelet éĺtelmébenfelülvizsgálta, és az źilanháztaľtásról sző|ő 20]]. évi CXCV. tr)rvĺźny,az
államhaztartásról szóló rcrvény végrehajtásáróI szóló 368/20]]. (XII' 3I.) Korm. rendelet és
a kozoktatási törvény 37. $ (5) bekezdésének megfele|ően az alábbí, egységes szetkezetbe
foglalt a|apitő okiľatát adjaki.

1.)

Ktiltséwetésiszerv:
Neve:

ľÁ-u-re. Napközi

otthonos ovoda

Székhelye: 1088 Budapest, Rákóczi tit 15.

telephelve:
gazdasági egység: 1084 Budapest

Tolnai Lajos u.7-9.

oM azonosítója:

034381

2.) Ktiltségvetésiszerv alapítóia. alapítás éve:

Budapest, VIII' kęľ. Tanács vB.1972., illetve
Budapest, VIII. ker. Józsefuiíľosi onkormĺĺnyzat,|993.

3.)

Kiiltségvetésĺszeľv fenntaľtóia:
Budapest Fővaro s VIII. keľiil et J ozsefv
1082 Budapest
Baľoss u.63-67.

4.)

si onkorm tny zat

źľ:o

Ktiltségvetésĺszerv iránvító és fenntaľtó szeľve:
Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuarosi onkormźnyzatKépviselő-testülete
1 082 Budapest
Baľoss v 63-67.
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5

.)

Költs éw etési szew típasa a

kö zo ktat ds

i tőrv énv a|aoiánz

felvehető maximális gyeľmeklétszám:

6.)

óvoda
I25 fő

Ktiltséwetésiszeru i//elálĺesslee. míĺktidésiköľe:

K<jľzete: Budapest Fővaros VIII. kerület Jőzsefvttosi onkormtnyzat Képviselő-testtilete által
me ghatfu o zott utcanév j e gy zék szerint.

7.)

Típus szeľinti besorolás:

ovoda' A kĺizoktatási tĺlrvénybenfoglaltaka|apjánĺinálló jogi személyiséggelrendelkezik.
8.)

Joeszabályban meehatáľozott közfeladata

A

kazohatási torvény alapjźn kozfęIadata a kozoktatás, mely magában foglalja az ővodai

:

nevęlést.
a.) alaptevékenysége:

A

ĺcÓzoktatási töľvény 24.$ (1) bekezdése alapján az ővoda 3 éves koľtól_ e töľvény 6.$ (2)

- a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az
óvodai nevelés keretében végzik a cigany kultuľális nevelést magyar nyelven, és
szakértői és rehabilitációs bizottság sząkvéleménye alapján e||źijak a kozohatási torviény
bekezdésében meghatarozottak szerinti

12]'s (]) bek.

29.a) pontja szerint: a testifogyątékos, a megismerőfunkciókvagy a viselkedés
tartós
és súlyos rendellenességével küzdő, továbbá a kozoktatási torvény ]2]. s
fejlődésének
(]) bek. 29.b) pontja szerint: a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
r e nde l l e ne s s ég év e l küz dő saj áto s nevelési i gényrĺgyermekek nevelését.

A||amháztaľtási
szakásazat szńma

Allam háztaľtás i szakágazat me gnevezés e

851020

ovodai nevelés

Szakfeladatok száma, megnevezése:
Szakfeladat szńma
8s1000
85101

1

851012
851013
562912
5629r7

Szakfeladat megnevezése

ovodai nevelés intézményeinek,programjainak komplex
támosatása
ovodai nevelés" ellátás
Saiátos nevelési isénviĺsyermekek óvodai nevelése. e||źtása
Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás
ovodai intézménviétkeztetés
Munkahelví étkeńetés
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á.)

Vátlalkozási tevékenységet nem folytathat.

c.) G azddlko dds i

_ Az óvoda

13.

14.
15.
16.

11.
18.
19.

20.
2r.
f2.

z).
24.

9.)

b es o

ľo lds a :

önállóan

mfüödő

és gazdálkodó koltségvetési szerv.
<jnállóan működő

Külĺjn megállapodás a|apjźn elIźtja az alábbi

íntézményekpénzügyi-

gazdasági tevékeny s é gét.

Gverek-Vir ás Napkozi otthonos ovoda
Kinc skere ső Napközi otthonos ovoda
Várunk Rád Naoközi otthonos ovoda
Naosusiír Naokĺjzi otthonos ovoda
Koszoni Napközi otthonos ovoda
Hétszínvirás Napközi otthonos ovoda
Mesepalota Napközi otthonos ovoda
Sziv tlrv ćny Napközi otthonos ovoda
SzźzszorszépNapközi otthonos ovoda
Nanraforęó Naoközi otthonos ovoda
Pitvoans Naoközi otthonos ovoda
Katica Bölcsőde és Napkcjzi otthonos ovoda

1082
1089
1086
1086
1086
1081
1085
1083
1086
1084
1087
1089

Bo.
Bo.
Bp.
Bp.
Bp.
Bp.
Bp.
Bp.
Bo.
Bp.
Bp.
Bp.

Baľoss u. 11l/b
Bláthv ottó u. 35.
Csobánc u. 5.
Dankó u. 31.
Koszorú u. 14-16.
Kun u. 3.
Somogyi B. u. 9-15.

Szigonyu. 18.
Szuzu.2.
Tolnai L.u.l-9.

Századosít14.

Vaida Péter u. 35-39,

A feladat ellátását szoleáló iinkoľmányzati vagvon. vagvon feletti ľendelkezésiiog:

A

Budapest VIII. kęrtileti ingatlan-nyilvántaľtásbarl 36545 hrsz. alatt felvett 3174 m2
alapterülettĺ, természetben 1088 Bp. Rfüóczi út 15. a|att ta|á|hato, az oTP Ingatlan
Alapkezelő Rt. tulajdoĺátképezó felépítményesingatlanb ő| 1937 m2 elkülĺjnítetthasznáIatĺl
ingatlanĺészhaszná|ata (a fiiggelékben szereplő helyiséglista szerint) -| ahozzźúartoző átiárási
szolgalmi jog, és a 3480311 hrsz. a|att felvętt 971 m. alapterületrĺ, természetben 1084
Budapest, Tolnai Lajos u.7-9. a|attta|źllhatő, a Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuarosi
onkoľmányzatfr,ilajdonátképező felépítményesingatlan haszná|atamegosfva a Tolnai Lajos
ll. 7-9. szóm ąlatti Napraforgó Napközi otthonos ovoda, valamint a TA-TI-KA Napközi
otthonos óvoda _ gazdastĺgi egysége kozötĺ, melyből a ľÁ-ľl-ra.Napközi otthonos óvoda
- gazdasági egysége által elkülönített ingat|anrész ĺagysága 176,48 m, + 40 m2 pince,
valamint vagyoni értékűjogok, taryyi eszközök (gépek, berendezések, felszeľelések,
jáľművek)haszĺźlataá||őeszkozleltaĺszerint.
A vagyon feletti rendelkezésre a Képviselő-testület á|ta| alkotott ľendeletekben meghataľozott
szabźiy ok az ir ány adők.

I0.) A ktjltségvetésíszerv vezetőiének megbízlźsi renđ|iez

A

kottségvetési szeľv vezetőjét Budapest Főváros VIII. kerület Józsefurírosi onkormányzat
Képviselő-testülete ptiyázat iltjźln bízza meg akoza|kalmazottak jogállásáľól szőIő |992. évi
)o(XilI. törvény, a kozohatósl törvény, a koza|ka|mazottak jogźi|ásátől szóló 1992. évi
XXXIII. törvény végrehajtásáĺő| sző|ő 138/1992. (X.8.) szźmu Koľm. rendelet, valamint a
nemzetiségek jogaiľól szóló 201]. évi CLWIX. töľvény f,lgyelembevételével.

A

költségvetésí szerv foglalkoztatottiaiľa vonatkozó foglalkoztatdsi iogviszonv
meeieliilése:
A foglalkoztatottak foglalkoztatása koza|ka|mazotti jogviszony, illetve munkaviszony
keľetében történik, ľájuk a koza|kaLmazottak jogállásaľól szőIő |992. évi XXXIII. tĺirvény,
valamint az 1992. évi )o(I. töľvény a Munka Töľvénykĺinyvérőlazirźnyadő.

11.)

12.)

A ktjltségvetésiszerv képviselete:

A koltségvetésiszerv vezetője, valamint

az á|ta|amegbizott intézményidolgozó.

Záradék

A

TÁ-TI-KA Napkĺizi otthonos óvoda alapitő okiľatát Budapest FővĺíľosVIII. kerület

Józsęfuaľosi onkormányzat Képviselő-testiilete ....l2012.(v.3.) szĺĺmúhatátozatáva| 2012.
június 1. hatállya|hagýa jővá.

Budapest, 2012. május 3.

Rimán Edina
jegyző

Dľ. Kocsis lNĺ.áLté
polgáľmester
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Függelék
Helyiségek
csoportszoba

He|yiségek száma
5

tornaszoba

logopédiai fo glalkoztató, egyéni
fejlesztő szoba
iátszőudvar
óvodavezetői iroda
őv o đavezető-helyettesi iroda

.l

1
4

I

gazdasági v ezetoí ir o đa

1

nevelőtestiileti szoba

I

crvosi szoba ( és elkülönítő)
gyermeköltöző
gyermekmosdó, WC

5

felnőtt o|tozó

4
1

:lkülönítő szoba
főzőkonyha
me1egítőkonyha

I

|álaló-moso gatő, ezen belül felnőtt

1

felnőtt mosdó

1

felnőtt WC

3

mosléktaroló
raktár

2

szertźt
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17. sz. me|Iéklet

Pitypang Napkiizĺ Otthonos óvoda
alapító okiľatát mĺídosítĺóokirat

A szakfeladatrendről

és az á||amhźvtartási szakágazati rendről szőIő 5612011. CXII.31.) NGM
rendeletben foglaltak, valamint a kĺizoktatásľól szóló 1993. évi LXXX. törvény 37. $ (5)
bekezdése a|apján a 2009. július |. napjátő| hatályos egységes szerkezetbę foglalt a|apítő
okiľat az alábbiak szerint módosul.

Az a|apítő okiľat bevezető része az atáhbiak szeľint módosul:
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény (továbbiakban: kÓzohatási tt)rvény) 3.$ (2)
bekezdése értelmébenBudapest Főváľos VIII. kerület Jőzsefvárosi onkormźnyzat Képviselőtestülete a ľendelkezésrę á|Iő dokumentumok alapjan az |958. évbęn Ruggyanta Gyáľ
(TAURUS) á|tal létesített(alapított) Üzemi óvoda (alapításkori név), (későbbi nevén

Százados

Útĺ Biilcsőde és Napktiziotthonos óvoda) Pitypang Btilcsőde

és

NapkiizÍotthonos ovoda jelenlegi nevén Pitypang Napkłizi otthonos Ovoda intézmény
számáta a 277/2009. (VI.17.) szźlmű hatźtrozatáva| kiadott a|apítő okiratát a
szalcfeladatrendről és ąz államháztartási szakńgazati rendről szóló 56/20]]. (XII.31.) NGM
rendelet értelmébenfelülvizsgálta, és az á||anhánartásľól szóló 201]. évi CXCV' tÓrvény, az
államháztartósról szóló nrvény végrehajtásáról szóló 368/20]1. (XII. 31.) Korm. rendelet és
a kôzoktatási torvény 37. $ (5) bekęzdésének megfele|oen az a|ábbí, egységes szerkezetbe
foglalt a|apítő okiľatát adjaki.

Äz a|apitő okiľat 1. pontja az a|źlbbizk szerint módosul:
1.) Ktiltséwetésiszeľv:
Neve: Pitypang Napközi otthonos ovoda
Székhelye: 1087 Budapest,Szźzados út 14.

telephelve:

játszőudvat:
oM azonosítója:

1087 Budapest
Szźz;ados út 8-12.

034393

Az alapítő okiľat 5.) pontjának megnevezése zz alábbiak szeľint mĺídosul:
5.)Kő|tséwetési szeru típusa a kijzoktatdsi tőrvénv a|apiánz

Az a|apítő okiľat 6.) pontjának megnevezése az alábbiak szeľint módosul:
6

.) KöIrts

éw etési szerv i l l e t ék e s s ég e, míikö dési kör e:

Az a|apítő okĺľat7.) pontjának első mondata helyébe a ktivetkező rendelkezés lép:
Ovoda.

Lz a|apítő okiľat 8.) pontjának első mondata helyébe a következő ľendelkezés lép:
A kozohatásl t<irvény alapjan kozfeladata a kozoktatás, mely magában foglalja az ővodaj
nevelést.

6l

Az alapítő okirat 8J aJ pontja az alábbiak szeľint mĺídosul:
a.) alaptevékenysége:

A közohatási towéĺy24.$

(1) bekezdése a|apján az ővoda 3 éves kortól _ e törvény 6.$ (2)

bekezdésében meghatáľozottak szeľinti - a tanköte|ezettségkezdetéíg nevelő intézmény. Az
óvodai nevelés keľetébenszakźrtői és rehabilitóciós bizottság sząĺĺvéleménye
alapjón e||źńja a
közoktatási torvény ]21.s (1) bek. 29.a) pontja szerint: az érzél<szervi (naglothalló)
fogłatékos, a megismerő funkciók vag a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzdő, tovóbbó a kozoWatási torvény l2]. s (| bek. 29.b) pontja szerint: a
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességévelh)zdő sajátos
nevelési igényu gyermekek nevelését.

Az a|ĺpítő okirat 8.)a.

nt

aza|,á.Ďbiszám és

ttiľIésľekerül:

Főtevékenvsée

TEAOR száma

Megnevezése
Iskolai előkészítő oktatás

85 10

Lz a|apitő okiľat 8.) pontjábő| az alábbi szłiveg tłirlésľekeľiil:
Szakfeladatok száma' megnevezése 2009. december 31-ig

^z

alapító okiľat 8.)a.) pontjábót az alábbi szakfeladat számok és szakfeladat
.e kerĺilnek:
evezések tiiľlésre

Szakfeladat száma
5523r-2
75192-2

Szakfeladat megnevezése
óvodai intézménvikcjzétkęztetés

80111-5

óvodai nevelés
sajátos nevelési igéný (a megismerő funkciók, vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okĺa vísszavezethető, vagy organikus okľa
vissza nem vezethetó súlyos és tartós ľendellenessége miatt
sondozásba vett) svermekęk óvodai nevelése

80r12-6

önkoľmány zatok és többcélú kistérséei társulások elszámolásar

Az a|apítő okĺrat 8.)a.) pontj ában az alábbi sztiveg
,,Szakfeladatok száma' megnevezése 2010. januáľ |,-tő|"
helyébe az a|ábbi sziiveg Iép:
Szakfeladatok száma, megnevezése

:

Äz a|apítő okiľat 8.a.) pontjábő| az alábbi szakfeladat szám és szakfeladat megnevezés
ttirlésre keľül:

, valamint ttjbbcélúkistéľségitáľsulások

Az a|apítő okiľat alábbi 8.)b.) pontja ttiľlésľekeľĺil:
b.) az alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenvséee
Szakfeladat száma
75195-2

Szakfeladat mesnevezése
i iĺtézménvekbenvészett kiesészítő tevékenvsések
munkahelyi vendéelátás
közoktatás

iskolaľends zeren
i

kívĺilinem szakmai

oktatás, vizsgźntatás

sko l aľend s Zer en kívül i szakmai oktatás, v izs gźztatás
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oktatási célok és esvéb feladatok
2010. januáľ l-től alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő és az alaptevékenységtőI
eltéľő kisegÍtő tevékenységetnem folytathat.

Az alapítő okiľat 8.)c.) pontj a átszámozásľa kerül 8.)b.) pontra az a|ábbiak szerint:
b'

) Y áilalkozási tevékenységet nem folytathat.

Az

a|apítő okirat 8.)d.) pontja átszámozźlsra keľül 8.)c.) pontľa és megnevezése az
alábbiak szeľint mĺódosul:

c.) Gazdólkodúsi besoroldsa:

Az a|apítő okĺrat 10.) pontja az alábbiak szeľint módosul:
|0.) A kiiltségvetésíszerv vezetőiének megbízdsi rendiez
A köttségvetési szerv vezetojét Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuárosi onkoľmźnyzat
Képvíselő-testiilete pá|yázat iÍján bízza meg a k<jzalkalmazottakjogállásáról szóló 1992. éví

)O(XIII. törvény, a kozohatási töľvény, valamint a közalkalmazottakjogállásáľóI sző|ő 1992.
évi XXXIII. törvény végrehajtásaról szőLő I38lI992. (X.8.) szźlmu Koľm. ręndelet
figyelembevételével.

Az a|apítő okĺľat11.) pontja az a|á.Jobiak szerint módosul:
1 1.) A költséevetési szeľv foglalkoztatottiaira vonatkoz.í foglalkoztatúsi iogvíszonv
meeiel?jlése:

A

foglalkoztatottak foglalkoztatása koza|ka|mazotti jogviszony' illetve munkaviszony
szóló 1992. évi XXXil. törvény,
keľetében t<jľténik,ľájuk a közalkalmazottakjogállásáról
valamint az 1992, évi )oil. töľvény a Munka Törvénykönyvéről azirźnyadő.

Az a|apítő okiľat 12.) pontja az a|á.ňbiak szeľĺntmódosul:
I2.) A kiiltségvetési szerv képvíselete:
A kökségvetési szerv vezetóje, valamint az áItalamegbízottintézményídolgozó.
Záradék

A

Pitypang Napközi otthonos óvoda módosító okiratát Budapest Főváľos VIII. keľület
Józsefuárosi onkormtnyzat Képviselő-testülete ....ĺ2012.N.3.) számú hatáĺozatáva| 2012.
június 1. hatállya|hagýa jővá.
Budapest, 2012. május 3.

Rimán Edina
jegyző

Dľ. Kocsis M:áúé
polgáľmesteľ
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ALAPÍTó oKIRAT

18. sz. melléklet

k<jzoktatásról szóló |993. évi L)oilX. törvény (továbbiakbąn: ktjzoktatósi törvény) 3.$ (2)
bekezdése értelmébenBudapest Főviáľos VIII. kerület Jőzsefvtrosi onkormźnyzat Képviselőtestiilete a ľęndelkezésre źlIIő dokumenfumok alapjan az 1958. évben Ruggyanta Gyáľ
(TAURUS) á|ta| létesített(alapított) tjzemi óvoda (alapításkori név), (későbbi nevén

A

Százados

Útĺ Btilcsőde és Napkiiziotthonos ovoda) Pĺtypang Biilcsőde

és

Napkiiziotthonos ovoda jelenlegi nevén Pitypang Napközi Otthonos ovoda íntézmény
szárnźna a 277/2009. (VI.l7) szélm,ű határozatáva| kiadott a|apítő okiratát a
szalcfeladanendľől és az áIlamhóztartási szakágazati rendről szóló 56/2011' (XII.3].) NGM
rendelet értelmébenfelülvizsgálta, és az á|Ianháńartásról szóló 2011. évi CXCV. tÓrvény, az
államháztartósróI szóló tt;rvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 6n. 31.) Korm. rendelet és
a kozoktatási torvény 37. $ (5) bekezdésénekmegfelelően az a|ábbi, egységes szęrkęzetbe
foglalt alapitő okiratát adja ki.
1.)

Kiiltséwetési szeľv:
Neve: Pitypang Napkozi otthonos óvoda
Székhelye: 1087 Budapest,Szźzađosút 14.

telephelve:

játszőuďvat:

1087 Budapest

Szźlzadosilt8-12'

oM azonosítója: 034393
2.) Kłiltségvetésiszeru alapítóia. alapítás éve:

Ruggyanta Gyaľ (TAURUS)' 1958.
3.)

Kiiltséevetésĺszeľv fenntaľtóia:
Budapest Főváľos VIII. kerĹilet Jőzsefváľosi onkorm ányzat
1082 Budapest
Baľoss u.63-67.

4.) Kiiltségvetésiszeľv iľányító és fenntartó szeľve:

Budapest Főváľos VIII. keľülęt Jőzsefváĺosi onkorm ényzat Képviselő-testülete
1082 Budapest
Baľoss u.63-67.

ttiľvénv alapián:
Ktiltséevetésiszeru típusa a łoeołlalíźsi

óvoda

felvehető maximálĺs gyeľmeklétszám:
6.) Ktiltséevetésiszeľv j//eŕáŕessáee. működési kiiľe:

115 fő

5.)
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Körzete: Budapest Fővĺĺros VIII. keľiilet Józsefuaľosi onkormźnyzatKépviselő-testtilete által
me ghatát o zott utcanév j e gy zék szerint.

Típus szeľintĺ besoľolás:

7.)

avoda. A közoktatási tĺirvényben foglaltak aLapjánönálló

iogi személyiséggel rendelkezik.

8') Jogszabálvban meehatáľozott ktizfeladata:

A

közoktatásl törvény alapjźn kozfelaďata a ktjzoktatás, mely magában foglalja
nevelést.

az ővodai

a.) alaptevékenysége:

A kĺjzoktatásl törvény 24.$

(1) bekezdése aIapjźn az ővođa3 éves koľtól _ e törvény 6.$ (2)

bekezdésében meghatátozottak szerinti _ a tankĺitelezettség kezdetéig nevelĺĺíĺtézméĺy.
Az
óvođainevelés keľetébenszakértői és rehabilitációs bizottság szalĺvéleményealapján el|átja a
kÔzohatási tÓrvény ]2L.s (1) bek. 29.a) pontja szeľint: az érzéIazervi (nagyothalló)
fogłatékos,a megismerő funkciók vag a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzdő, továbbá akÓzoktatdsi törvény ]2I. s (1) bek. 29.b) pontja szerint: a
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével h)zdő sajátos
nevelési igényti gyeľmekek nevelését.

A||amhźntartási
szakásazatszáma

A||amhántaľtási szakágazzt

851020

ovodai nevelés

Szakfeladatok száma,
Szakfeladat szálma
85

1

000

85101
85

1

I

012

5629rf
562917
á.)

me gnevezés e

m egnevezése:

Szakfeladat mesnevezese

ovodai nevelés intézményeinek, programjainak

komplex

tiĺmogatása
ovodai nevelés. ellátás
Saiátos nevelési isénvÍĺsveľmekek óvodai nevelése. e||átása
ovodai intézménviétkeztetés
Munkahelvi étkeztetes

Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

c.) Gazddlkoddsí besorolúsa:
Az ővoda ĺinállóan mfüĺjdő költségvetési szerv.
Költségvetése a teljes intézményiműködési és beszerzési kĺiltségvetésielőirányzatot
tartalmazza.
_ Azintézményvezetője a teljes költségvetési előiľányzat felett rendelkezik.
Az ővođapénnjgyi-gazdasági tevékenységétkülön megállapodás a|apjźn az onáI|őan
működő és gazdá,Ikodó TÁ-TI-KA Napközi otthonos ovoda (l088 Budapest, Rákóczi
út 15.) |átja eI.
feladat
A
ellátását szoleáló tinkormányzati vagvon. vagvon feletti ľende|kezésĺiog:
9.)
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A

Budapest VIII. kerĹileti ingatlan-nyilvantaľtásban 38877 hĺsz. alatt felvett 2583 m'
alapterületű,tetmészetben 1087 Bp. Szazados út 14. a|atttalźiható, a Budapest Fővaľos VIII.
kerület Józsefuaľosi onkormanyzat f,ilajdoĺát képező felépítményesingatlan haszná|ata (a
fiiggelékben szeľeplő helyiséglista szerint), és a 38881/2 hĺsz. alatt felvett 1287 m"
alapteľiilehĺ, tetmészetben 1087 Bp. Szźnados út 8-12. a|atĹ taláIhatő, a Budapest Főváros
VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzattulajdonát képező ingatlan (átszóudvar)haszná|ata,
valamint vagyoni értékűjogok, targyi eszközök (gépek, berendezések, felszerelések,
járművek)hasznźiataźilőeszkozleltáľszerint.
A vagyon feletti rendelkezésre a Képviselő-testület áIta| alkotott rendeletekben meghatĺĺrozott
szabáIyok az fuźnyadők.
I0') A ktiltségvetésiszerv vezetőiének megbízdsi rendie:

A

kokségvetési szerv vezetőjét Budapest Főváľos VIII. kęľület Józsefuaľosi onkoľmtnyzat
Képviselő-testiilete pźiyázat iŃjźln bízza meg a kĺjzalkalmazottakjogállásáról szóló 1992. évi
Xxxn. töľvény, a közoktatósź tĺlľvény,valamint akoza|kalmazottak jogá|Lásarő| sző|ő 1992.
évi XXXIII. törvény végrehajtásaľól szóló I38lI99f. (X.8.) szźĺní:'Koľm. rendelet
figyelembevétęlével.

11.)

A

kijltségvetési szerv foglalkoztatottiaira vonatkoaí foelalkoztatdsi iogviszonv

megielölése:

A

foglalkoztatottak foglalkoztatása koza|ka|mazotti jogviszony, illetve munkaviszony
keľetében történik, rájuk a közalkalmazottak jogźt|Iásáről szóló 1992. évi )C(XIII. t<iľvény,
valamint az 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről azirányadő.
I2.)

A ktjltségvetésiszerv képvíselete:

A koltségvetésiszerv vezetóje, valamint az

áLtaIa megbízott

intézméĺyido|goző.

Záradék

A

Pitypang Napközi otthonos óvoda a|apítő okiratát Budapest Főváľos VIII. keľület
Józsefuaľosi onkormĺínyzat Képviselő-testülete ....t2012.(v.3.) számű határozatáva| 2012.
június 1. hatál|yal hagýajóvá.
Budapest, 20|2. május 3.

Rimán Edina
jegyző

Dľ. Kocsis M:áLté
polgármester
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Függelék
Helyiségek
lsopoľtszoba

Helviséqek száma
4

lornaszoba

1

Logopédiai foglalkoztató, egyéni

I

fejlesztő szoba

1

iĺítszóudvaľ
5vodavezetői iroda
5vodavezető-helvettęsi iroda
1azdasźryi vezetői iro đa
nevelőtestületi szoba
rľvosi szoba
sveľmeköltöző
gyeľmekmosdó, WC
felnőtt oltoző
:lkülĺjnítő szoba
főzőkonvha
melegítőkonyha
|álaló-moso gatő, ezen belül felnőtt

2
1

1
1
1

4
5
1

I

felnőtt mosdó

1

felnőtt WC

4

mosléktáľoló

1

ľaktár
szettźiľ

1
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Sziváľvány Napkiizi otthonos óvoda
alapítĺiokiľatát módosító okiľat

19. sz. melléklet

A

szakfeladatrendről és az á||aĺnháztntási szakágazati ľendľől sző|ő 56/2011. (XII.3l.) NGM
rendelętben foglaltak, valamint a kĺjzoktatásról szóló |993. évi L)oilx. törvény 37. $ (5)
bekezdése alapjźn a 2009. július 1. napjától hatályos egységes szerkezetbe foglalt a|apitő
okiľat az a|ábbíak szerint módosul.

Az alapitől okiľat bevezető ľészeaz a|álbbiak szerint módosul:
A közoktatásról szóló 1993. évíL)oilX. t<iľvény(továbbiakban:

kozoktatási torvény) 3.$ (2)
bekezdése értelmébenBudapest Fővaros VIII. kerület Józsefuaľosi onkormányzat KépviselőtestĹilete a ľendelkezésre á1ló đokumentumokalapján az 1897. évben a Székesfőváľos által
létesített (alapított) Kisdedĺóvĺó-Intézet (alapításkoľi név), illetve az 1975. évben (tagóvoda)

Budapest, YIII. keľ. Tanács VB. által létesített(alapított) Napköziotthonos ovoda
(alapításkori név) Sziváľvány Napktĺzi Otthonos ovoda (elenlegi név) iĺtézményszźlmźra
a 277/2009. (VI.17.) száműhattnozatával kiađotta|apítő okiľatát a szalcfeladatrendről és az
államhóztartási szakngaząti rendről szóló 56/2011. (XII.31.) NGM rendelet értelmében
felülvizsgálta, és az áI|anhánaľtásról szőIő 20I]. évi CXCV. torvény, az államháztartásról
szóló rcrvény végrehajtásáról szóló 368/20]1. (XII. 3].) Korm. rendelet és a k)zohatdsi
törvény 37. $ (5) bekezdésének megfeleIóen az a|ábbi, egységes szerkezetbe foglalt alapitő
okiratát ađjaki.

Az a|apítő okiľat 1. pontja az a|ábbiak szerint módosul:
1.)

Költséevetési szeľv:

Neve: Szivaľvany Napközi otthonos Ővoda
Székhelye: 1083 Budapest, Szigony u. 18.

telephelve:
tagóvoda:

1083 Budapest

Ttjmő u.38/A.

oM azonosítója: 034383
Az a|apítő okiľat 5.) pontjának megnevezése az alábbiak szerint mĺódosul:
5.) KőIltséwetési szerv típusa a kiizoktatdsi törvénv a|apiánz

Az a|apítő okiľat 6.) pontjának megnevezése az alábbiak szeľint mĺídosul:
6.) Kiĺltséevetésiszeľv //eláłessdge, miĺködési ktiľe:

Az alapítő okiľat 7.) pontjának első mondata helyébe a kiivetkező ľendelkezés lép:
Ovoda.

Az a|apitő okĺľat 8.) pontjának első mondata helyébe a kłivetkező ľendelkezés lép:
A kozohatásź törvény alapján kozfe|adata a kozoktatás, mely magában foglalja az ővodaj
nevelést.

Az a|apítő okiľat 8.)

a.) pontja az a|álbbiak szeľint mĺidosul:

a.) alaptevékenysége:

A közohatásl tĺirvény24.$

(1) bekezdése alapjźn az ővoda 3 évęs kortól

-

e tĺiľvény6.$ (2)

- a tankcjtelezettség kezdetéig nevelő intézmény.Az
óvodai nevęlés keľetében végzik a cigany kulturális nevelést magyaÍ nyelven, és
szakértői és rehabilitóciós bizottsóg sząkvéleményealapjón ellátjak a közo|ĺtatási tÓrvény
bekezdésében meghatáĺozottak szerinti

]21.s (I) bek. 29.a) pontja szerint: az érzéĺ<szervi(glengénkźtó) fogłatékos, az enyhén értelmi
fog,łatékos,a beszédfog1latĺlkos, a halmozottan fogłatékos(glengénlótó, enyhén értelmi
fog,latékos, beszédfogyatékos),a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és
súlyos rendellenességével küzdő, továbbá a kozohątási torvény ]2]. s (]) bek. 29.b) pontja
szerint: a megismerő funkciók ýagy a viselkedés fejlődéséneksúIyos rendeĺlenességévelküzdő
saj áto s

nevelési i génytĺgyeľmekek nevelését.

Az a|apítő okirat 8.)a.) pontiábő| az alábbi szám
Főtevékenysée
TEAOR száma

és sztiveg ttiľlésre keľül:

Megnevezése
I skolai elokészito oktatás

85 10

Lz a|apítő okirat

8.) pontjáből az a|ábbi sztiveg tiiľlésre kerül:
Szakfeladatok száma' megnevezése 2009. december 31.ig

^z

alapító okirat 8.)aJ pontjából

ezések töľlésľe keľülnek:
Szakfeladat száma

55231-2
7s192-2

ilz alábbi

szakfeladat szńmok és szakfeladat

és t<jbbcélri kistérsésitaľsulások elszámolásai

8011 1-5

80112-6

sajátos nevelési igénytĺ(a megismerő funkciók, vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okľa visszavezethętő, vagy organikus okľa
vissza nem vezethető súlyos és tartós rendellenessége miatt
óvodai nevelése

Az a|apítő okirat

8.)a.) pontjálban az alábbi sztiveg
száma'
megnevezése 2010. január |-tő|"
,,Szakfeladatok
helyébe az a|ź.ňbi szöveg lép:
Szakfeladatok száma, megnevezése:

Az

alapítĺóokiľat 8.)a.) pontjában

módosul:

a

l óvodai

szakfeladat megnevezés az alábbĺak szeľint

851013

Nemzet

Az a|apítő okĺľat8.a.)

pontjá'},ő| az alábbi szakfeladat szám és szakfeladat megnevezés

törlésre kerül:

841901

|

ellátás

onkormányzatok, valamint többcélri kistérségitaľsulások
elszámolásai

Az a|apitő okiľat alábbĺ 8.)b.) pontja ttiľlésľekerül:

b.) az alaptevékenyséehez kapcsolódó kiegészítő tevékenysége
69

Szakfeladat száma
75195-2

Szakfeladat mesnevezése

közoktatási intézményekben v é szeÍt kiesészito tevékenységek
munkahelyi vendé slátás
iskolarends zeterl kíviili nem szakmai oktatás. vizssáZtatás
iskolaľends zeÍen kíviili szakrnaí olĺ:tatás, vizsgźztatás
oktatási célok és esvéb feladĺok
2010. január l.től alaptevékenységhez kapcsolĺódĺó |<iegészítő és az alaptevékenységtől
e|térő kisegítő tevékenys é get nem folytath at.

Az z|apítő okiľat 8.)c.) pontj a átszámozásra kerül 8.)b.) pontľa az a|ábbiak szerĺnt:
ó.)

Válla|kozási tevékenységet nem folytathat.

Az

a|apítő okiľat 8.)d.) pontja átszámozálsľa keľůĺl8.)c.) pontra és megnevezése az
alábbiak szeľint módosul:
c') Gazdúlkodúsi besoroldsa:

Az a|apítő okirat

10.) pontja az a|ábbíak szeľint mĺidosul:

|0.) A' kiiltségvetési szerv vezetőiének megbízltsi rendiez
trôttségvetési szerv vezetőjét Budapest Fővaľos VIII. keriilet Jőzsefvárosi onkoľmźnyzat
Képviselő-testĹilete páIyázat tĺtján bízza meg a közalkalmazottak jogáI|ásátől szóló 1992. évi
XXXIII. ttirvény, a kozoktątász törvény, a közalkalmazottak jogźllźsźnőlszóló 1992. évi
XxxII. törvény végľehajtásarőI szőIő I38lI992. (X.8.) szźtmű Koľm. ľendelet, valamint a
nemzetiségek jogairól szóló 20]]. évi CI'WX. töľvény figyelembevételével. A kt)ltségvetési
szerv vezetóje egyúttal a Tömő u. 38iA. szźml a|att lévő tagóvodavezetoi feladatait is ellátja.

A

Az a|apítő okiľat 11.) pontja az a|á,ňbiak szerint módosul:
11.) A költségvetési szerv foglalkoztatottiaíra vonatkozó foglalkoztatósi iogviszonv

megieliilése:

A

foglalkoztatottak foglalkoztatása koza|ka|mazotti jogviszony, illetve munkaviszony
keľetében töľténik, rájuk a kozalka|mazottak jogállásĺáľól sző|ő 1992. évi XXXIII. töľvény,
valamint az |992. évi XXII. tĺlrvénya Munka Törvénykönyvéről azírényadő.

Az alapítő okirat 12.) pontja az a|ábbiak szerint módosul:
I2.) A költségvetési szerv képviselete:

A költségvetési szerv vezetoje, valamint az á|ta|amegbízottintézméĺyidolgozó.

Záradék

A

Szivĺáľvany Napkĺizi otthonos óvoda módosító okiľatát Budapest Főviíľos VIII' keľiilet
Józsefuárosi onkormanyzat Képviselő-testiilete ....t2012.(v.3.) szźtmű hatźrozatáva| 20|2.
június 1. hatállya|hagýa jővá.
Budapest' 2012. május 3.

Rimán Edina
jegyző

Dľ. KocsÍs Máté
polgáľmesteľ
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ALAPÍTó oKIRAT

20. sz. melléklet

A közoktatásľól szóló 1993. évi LXXIX. töľvény (továbbiakban: kozoktatási tôrvény) 3.$

(2)
bekezdése értelmébenBudapest Fővaľos VIII. kerület Jőzsęfvátosi onkormáĺyzat KépviselőtestĹilete a rendelkezésre źi|ő dokumenfumok alapjĺínaz 1897. évben a Székesfőváros által
létesített(alapított) Kisdedóvó.Intézet (alapításkori név), illetvę az 1975. évben (tagóvoda)

Budapest, VIII. keľ. Tanács VB. által létesített(alapított) Napkiiziotthonos Ovoda
(alapításkori név) Szĺváľvány Napkłizi Otthonos ovoda felenlegi név) intézményszámára
a 277/2009. (W.l7.) száműhatźrozatával kiadott aLapitő okiratát a szaffiladatrendről és az
áIlamháztartási szakńgazati rendről szóló 56/20]]. (XII.3I.) NGM rendelet értelmében
felülvizsgálta, és az źilanháńartástóI sző|ő 20I]. évi CXCV. törvény, az államhóztartósról
szóló rcrvény végrehajtósáról szóló 368/20]]. (XII. 3I,) Korm. rendelet és a közohatási
torvény 37. $ (5) bekezdésének megfele|oen az a|źtbbi, egységes szerkezętbe foglalt alapitő
okiľatát adja ki.

l.) Kiiltséevetési szeru:
Neve: Szivárvány Napközi otthonos óvoda
Székhelye: 1083 Budapest, Szigony u. 18.

telephelye:
tagóvoda:

1083 Budapest

oM azonosítója:

034383

Tömő u.38/A.

2. Költségvetési szeľv alapítóia, alapítás éve:

Székesfővaros, 1 897, illetve
Budapest, V[I. ker. Tanács VB., 1975.
3.)

Ktiltséevetésiszeľv fenntaľtóia:
Budapest Főváros VIII. kerüt et J őzsefv átosi onkorm ány zat
1082 Budapest
Baross u.63-67.

4.) Költségvetési szerv

ĺľányítóés fenntaľtó szeľve:

Budapest Fővaros VIII. keľĹiletJőzsefváĺosi onkormányzatKépviselő-testülete
1082 Budapest
Baľoss u.63-67.
5

.)

Költséw etési szew típusa a k ii zo ktatds i törv énv a|apiánz
felvehető maxĺmálĺs gyeľmek|étszám:

óvoda
190

frő
71

6.)KőIrtséwetésiszervilletékessége,mukődésikłjrez
Köľzete: Budapest Főváros VIII. keľĹilet Józsefuaľosi onkormányzat Képviselő-testülete által
me ghatźno zott utcanév j e gy zék szerint.

7.)

Típus szeľinti besoľolás:

ovoda: A kĺĺzoktatásitĺirvénybenfoglaltakalapjáĺĺlnálló jogi személyiséggel rendelkezik.
8.)

Joeszabályban meghatáľozott közfeladata:

A

ktjzoktatásl törvény a|apjźn kozfe|adata a kozoktatás, mely magában foglalja az ővoďai
nevelést.
a.) alaptevékenysége:

A

kÔzoktatási towény 24.$ (1) bekezdése aIapjáĺ az ővoďa 3 éves kortól - e törvény 6.$ (2)
bekezdésében meghatározottak szerinti _ a tank<jtelezettség kezđetéignevelő intézmény, Az

óvodai nevelés keretében végzik a cigány kultuľális nevelést magyaÍ nyelven, és
szakértői és rehabilitációs bizottság sząkvéleménye alapján e||ätjők a közoktatási törvény
]21.s (]) bek. 29.a) pontja szerint: az érz,llrszervi (gyengénlátó) fogatékos, az enyhén értelmi
fogyatékos, a beszédfogyatékos,a halmozottan fogyatékos (gyengénlótó, enyhén értelmi
fogyatékos, beszédfogyatékos),a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésénektartós és
sliĺyos rendellenességével kĹizdő, továbbá a kozoktatási torvény 121, s (l) bek' 29.b) pontja
szerint: a megismerő funkciók vag/ a viselkedés fejĺődéséneksúlyos rendellenességével küzdő
saj áto s nevel

ési i gényti gyeľmekek nevęlését.

rtási szakńgazat megnev ezése

Allamháztaľtási
szakńgazatszáma

'L||amhánta

851020

ovodai nevelés

Szakfeladatok száma, megnevezése:
Szakfeladat száma
8s1000

Szakfeladat megnevezése

ovodai nevelés intézményeinek,pľogramjainak

komplex

tźlmosatź$a
85101

1

851012
851013
562912
s62917

ovodai nevelés" ellátás
Sajátos nevelési ieénni gyermekek óvodai nevelése, el|átása
Nemzetis égi óvodai nevelés, ellátás
ovodai intézménví étkeztetés
Munkahelvi étkeaetés

ä.) Vállalkozási tevékenységetnem

folytathat.

c.) G azddlko dds í b es o ro lds a :
Az ővoda ĺjnállóan működő költségvetési szerv.
- Kĺiltségvetésea teljes íntézményiműködési és beszęrzési költségvetési e|íĺkányzatot
tartalmazza.
Azintézményvezetője a teljes költségvetési elóirányzat felett rendelkezik.

Az

az łjnźiIőaĺl
mfüödő és gazdálkodó TA-TI-KA Napközi otthonos ovoda (1088 Budapest, Rfüóczi
út 15.) IźijaeI.
9.)

ővoda pénziigyi-gazđaságítevékenységétkülön megállapodás alapjan

A feladat ellátását szoleáló łinkoľmányzati vagyon. vagyon feletti ľendelkezési iog:

A B"d"p*

f"iffi

36t1 hrsz. ulutt
*t
alapterĹilettĺ 1083 Bp. Jázmin u, 2-4 alatt, teľmészetben 1083 Bp. Szigony u. 18. alatt
taIźiható, a Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuárosi onkoľmtnyzat tulajdonát képező
felépítményesingatlan hasznźtIata (a fliggelékben szereplő helyiséglista szeľint), a 36|3913
htsz. alatt felvett 2445 m" alapterületiĺ, természetben 1083 Bp. T<imő u. 38/A. a|attta|áLhatő, a
Budapest Főváros VIII. keľiilet Józsefuaľosi onkormtnyzat tulajdonát képező felépítményes
jogok, tárgyi eszközĺjk (gépek,
ingatlan (tagóvoda) hasznźiata, valamint vagyoni éľtékú
jáľművek)
beľendezések, felszeľelések,
haszrĺtiata źilőeszkoz|eltar szerint.
A vagyon feletti rendelkezésre a Képviselő-testiilet źita| alkotott rendeletekben meghatĺíľozott
szabźůyok az ir źny ađők.
I0.) A költségvetési szeľv vezetőiének megbízdsi rendiez
költségvetési szeľv vezetőjét Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuáľosi onkormányzat
Képviselő-testtilete ptiyázat iltjźn bízza meg akozalka|mazottak jogállásaľól szőLő 1992. éví
XX)(III. törvény, a knzoktatásŕ törvény, a kozalka|mazottak jogá||ásaről szóló 1992. évi
XXXIII. töľvény végrehajtásźtóI sző|ő 13811992. (x.8.) szźlmű Korm. ľendelet, valamint a
nemzetiségek jogairól szóló 20I]' évi CLXilX. törvény figyelembevételével. A koltségvetési
szerv vezętője egyuttal a Tömő u. 38/A. szám a|atĹlévő tagóvodavezetoí fe|adatait is ellátja.

A

1

1.)

A

kijltségvetésíszerv foglalkoztatottiaira vonatkozó foglalkoztatúsi iogvíszonv

meeielölése:

A

foglalkoztatottąk fog|a|koztatása kozalka|mazotti jogviszony, illetve munkaviszony
keretében történik, rájuk a közalkalmazottak jogállásĺáľól szóló |992. évi X)oilII. törvény,
valamint az 1992. évi XX[. törvény a Munka Töľvénykĺinyvérőlazirtnyadő.

|2.) A kiiltségvetésíszerv képvíselete:
A kal*égvetésiszerv vezetoje, valamint az źitalamegbízottintézményidolgozó.

Záradék

A

Szivárvany Napközi otthonos ovoda a|apítő okiratát Budapest Fővaľos VIII. kenilet

Józsefuaľosi onkormányzat Képviselő-testiilete ....t2012.(v.3.) számri hatźrozatáva| 2012.
június |. hztá|ly a| hagýa jőv á.
Budapest, 20|2. május 3.

Rimán Edina
jegyző

Dľ. Kocsis lĺáté
polgáľmester

t3

Fůiggelék
Helviségek száma

Helyiségek
osopoľtszoba
lornaszoba
lo gopédiai f o glalkoztató,

4
1

e

gyéni

fejlesztő szoba

iátszóudvaľ
1vodavezetói iľoda
6v o

1

2

đavezető -helyette si iro da

gazdasági vezetői iľoda

nevelőtestiileti szoba
orvosi szoba
gyermeköltöző
gyermekmosdó, WC
felnőtt o|tozo

3
3
I

ęlkülönítő szoba
fozőkonvha
me1egítőkonyha

1

tálaló-moso gatő, ezen belül felnőtt
felnőtt mosdó

4

felnőtt WC

2

I

mosléktároló
raktár
szertáĺ

1A

2|. sz. melléklet
Százszorszép Napkiizi Otthonos ovoda
alapítĺiokiratát módosítĺó okiľat

A

szakfeladatľendről és az áIlanháztartási szakágazati rendről szőIő 5612011. (XII.31.) NGM
ľendeletben foglaltak, valamint akozoktatásról szóló 1993. évi L)O(IX. törvény 37. $ (5)
bekezdése a|apjan a 2009. július 1. napjától hatályos egységes szerkezetbe foglalt a|apitő
okirat az alábbiak szerint módosul.

Az alapítő okiľat bevezető része az a|ábbiak szeľint módosul:
A ktizoktatásról szóló |993. évi L)oilX. törvény (továbbiakban: ktjzoktatási toľvény) 3.$

(2)

bekezdése éľtelmébenBudapest Főváros VIII. kerület Józsefuĺíľosionkoľmáĺyzat Képviselőtestiilete a ľendelkezésre á11ó dokumentumok alapjĺĺnaz 1967. évben Budapest, VIII. keľ.
Tanács vB. á|ta| létesített (alapított) Napkiiziotthonos óvoda (alapításkori név)
Százszorszép Napkiizi otthonos ovoda (elenlegi név) intézmény számźra a 277/2009.
(VI.l7.) szźlmíhatźrozatáva| kiadott a|apitő ohratát a szalcfeladatrendről és az
államhóztartási szakagazati rendről szóló 56/201I' (XII.3].) NGM rendelet ételmében
felülvizsgálta, és az źl|Ianháztartásról szo|ő 201l' évi CXCV. torvény, az államháztartásról
szóló rcrvény végrehajtdsáról szóló 368/2011. (XII. 31,) Koľm. rendelet és a kozoktatási
torvény 37. $ (5) bekezdésének megfeleloen az a|ábbí, egységes szerkezetbe foglalt a|apíto
okiľatát adja ki.

Az a|apítő okiľat 1. pontja az a|álbbiak szerĺnt mĺódosul:
1.)

Ktiltséevetésiszeľv:
Neve: Százszorszép Napközi otthonos óvoda
Székhelye : 1 086 Budap est, Szuz utca 2.
oM azonosítőja:034384

Az a|apítő okirat 5.) pontjának megnevezése az alábbiak szerint mĺódosul:
5 .) Költs éw etési szerv típusz a k ti zo kt atús i törv énv a|apián:
Az a|apítő okirat

6.) pontjának megnevezése az alá.ňbiak szeľint mridosul:
6.) Kiiltségvetési szeľv il/eŕłessdge. műktidési kiire:

Az a|apítő okiľat 7.) pontjának első mondata helyébe a kiivetkező rendelkezés lép:
Ovoda.

Az a|apítő okiľat 8.) pontjának első mondata helyébe a kłivetkező ľendelkezés lép:
A kÓzohatási torvény a|apjźtn kozfe|adata a kĺizoktatás, mely magában foglalja az óvođai
nevelést.

Az alapítő okirat

8.) a.) pontja az alábbiak szerint mĺódosul:

a.) alaptevékenysége:

A közohatási törvény 24.$

(1) bekezdése a|apján az ővoda 3 évęs kortól - e törvény 6.$ (2)
bekezdésében meghatározotĺak szerinti _ a tankĺite|ezettségkezdetéignevelő intézmény. Az

óvodai nevelés keretében végzik a cígźnykulturális nevęlést magyar nyelven, és
szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján e||átják a kozoktatási tÓrvény
]2]'s (]) bek. 29.a) pontja szerint: az érzéĺ<szervi(nagyothalló) fogłatékos, a megismerő

funkciók vągy a viselkedés fejlődésének tartós és súIyos rendellenességével küzdő, továbbó a

kozoktatási toľvény121, s (1) bek. 29.b) pontja szerint: a megismerő funkciók vag,l a
viselkedés fejlődésének súĺyosrendellenességével küzdő sajátos nevelési igéný gyermekek
nevelését.

Az z|anítő okirat
Főtevékenvsés
TEAOR száma

ntiábit az alábbi szám

E.

és szłives ttirlésľe keľĺĺl:

Mesnevezése
Iskolai előkészíto oktatás

8510

Lz a|apítő okiľat 8.) pontjábő| az a|ábbi sztiveg ttiľlésľekerůil:
Szakfeladatok száma' megnevezése 2009. december 31.ig

Az

a|apítő okĺľat8)a) pontjábĺil az alábbi szakfeladat számok és szakfeladat

evezések tiirlésre keľülnek:
Szakfeladat száma
óvo dai intézményikozétkeztetés
ĺjnkoľmánv zatok és több célúkistéľsési taľsulások elszámolásai
75192-2
80111-5
sajátos nevelósi igénytĺ (a megismerő funkciók, vagy a viselkedés
fej lődésének oľganikus okĺa visszavezethetó' vagy organikus okĺa
80r12-6
vissza nem vęzęthető súlyos és tartós rendellenessége miatt

Az a|apítő okirat

8.)a.) pontjálban az alábbi szöveg
,oSzakfeladatok száma' megnevezése 2010. januáľ

|-től"

helyébe az a|ábbi sztiveg lép:
Szakfeladatok száma, megnevezése:

Az

a|apítő okiľat 8.)a.) pontjában

módosul:

a

szakfeladat megnevezés az alábbiak szeľint

85 1013

Nemzet

Az alapitő okĺľat8.a.)

pontj á.ů,ói az alábbi szakfeladat szäm és szakfeladat megnevezés

tiiľlésľekeľiil:

i óvodai nevelés, e||átás

ínyzatok, valamint többcélú kistérségitaľsulások

841901

elszámolásai

Az a|apítő okiľat alábbi 8.)b.) pontja ttiľlésľekeriil:

b.) az alaptevékenvséghez kapcsolódó kieeészítő tevékenvsége

Szakfeladat mesnevezése
i intézményekben v égzetíkiesészítő tevékenységek
munkahelyi vendéelátás
iskolarends zeteÍL kí\,tili nem szakmai oktatás, vízsgźLztatźLs
iskolarendszerenkívülisza|<naioktatás,vizsgáńatás
oktatási célok és eeyéb feladatok
20t0. január l-től alaptevékenységhez kapcsolódĺó kiegészítő és az alaptevékenységtől
eltéľő kisegítő tevékenységet nem folytathat.
Szakfeladat száma
1s19s-2

közoktatás
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Äz a|apítő okirat 8.)c.) pontj a ítszámozásľa keľůil8.)b.) pontľa az a|ábbiak szeľint:
b. ) Y ái|.a|kozási tevékenys é get n em folytath at.

Az

a|apítő okiľat 8.)d.) pontja átszámozátsľa keľül 8.)c.) pontra és megnevezése az
alábbiak szeľint módosul:
c. ) G azddlko dós í b es o ro lús a :

Az a|apítő okiľat 10.) pontja az a|ábbiak szerint mĺídosul:

I0.) A' kijltségvetésíszerv vezetőiének megbízlźsi rendiez
A kokségvetésiszerv vezetójét Budapest Főváľos VIII. keľĹilet Jőzsefvárosi onkormźnyzat
Képviselő-testülete páIyázat tĺtjźnbízza meg aköza|ka|mazottak jogállásáról szőIő |992. évi
X)oilII. törvény, a kozoktatási tĺirvény,a kozalkalmazottak jogállásrĺľól szóló |992. évi
)ooilIl. törvény végrehajtásáĺő| sző|ő 13811992. (x.8.) számu Korm. ľendelet, valamint a
nemzetiségekjogairól szóló 20] ]' évi CLWX. töľvény figyelembevételével.

Az a|apÍtő okiľat 11.) pontja az a|á.}biak szeľint módosul:
1l.) A ktiltséwetésíszerv foglalkoztatottiaíra vonatkozó foglalkoztatdsi iogviszonv

meeielölése:

A

foglalkoztatottak foglalkoztatása koza|kaImazotti jogviszony, illetve munkaviszony
keretében töľténik, ľájuk a köza|ka|mazottak jogállásaról szőIő 1992. évi X)O(III. törvény,
valamint az 1992. évi XXII. tĺirvénya Munka Töľvénykönyvéről azirźnyadő.

Az a|apítő okirat 12.) pontja az a|ábbiak szerint módosul:
|2.) A kijltségvetési szerv képviselete:
A ktlltségvetésiszerv vezetője, valamint az áIta|a megbízott intézményidolgozó.
Záradék

A

Százszoľszép Napk<jzi otthonos óvoda módosító okiľatát Budapest Fővaľos VIII. kęrület
Józsefuáľosi onkoľmányzat Képviselő-testülete ....t2012.(Y.3.) szrímúhatźrozatźlva|2012.
június 1. hatállya| hagýa jővá.
Budapest, 2012. május 3.

Rimán Edina
jegyző

Dľ. Kocsĺs NIáté
polgármester

77

22. sz. melléklet

ALAPÍTó OKIRAT
A közoktatásról szóló |993. évíLXXX. tĺirvény(továbbiakban: knzoktatósi

tt)rvény) 3.$ (2)

bekezdése értelmébenBudapest Főváľos VIII. keľület Józsefuĺírosi onkoľmányzat Képviselőtestülete a ľendelkezésreálló dokumentumok alapjan az 1967. évben Budapest, VIII. ker.
Tanács vB. źitaI létesített(alapított) Napkiizĺotthonos Ovoda (alapításkori név)
Százszorszép Napközi otthonos Ovoda (elenlegi név) intézményszámáĺa a 277/2009.
(VI.17.) szźtmt hatźrozatávaI kiadott a|apítő okiratát a szalcfeladatrendről és az
államháztąrtási szakágazati rendről szóló 56/20]]. (XII.31.) NGM rendelet éľtelmében
felülvizsgálta, és az áIIamháztartásról szőIő 20]]' évi CXCV. torvény, az óllamhóztartósról
szóló rcrvény végrehajtásáról szóló 368/201]. (XII. 31.) Korm. rendelet és a közoktatási
törvény 37. $ (5) bekezdésének megfele|oen az aIábbi, egységes szerkezetbe foglalt alapítő
okjratát adja ki.

1.)

Kiiltséevetési szeľv:
Neve: Százszorszép Napközi otthonos óvoda
Székhelye : 1 086 Budap est, Szílz utca 2.

oM
2.

azonosítója: 034384

Ktiltségvetésiszeľv alapítóia. alapítás éve:
Budapest' VIII. ker. Tanács

3.)

vB,1967.

Költséwetési szerv fenntartóia:
Budapest Főváľo s VIII. kerül et J őzsefv
1082 Budapest
Baľoss u.63-67.

4.)

áto

si onkorm ány zat

Kiiltséevetési szeľv iľánYító és fenntartó szeľve:
Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuarosi onkoľmányzat Képviselő-testülete
1082 Buđapest
Baľoss u.63-67.

5.)

Kiiltséevetési szeru típusa a łoeołlalÍisżtiirvény alapián:
felvehető maximális

gveľmek|étszám:

óvoda

I43 ťő
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Kłiltséevetésiszeľv //eldŕgssáee. műkiidési köre:

6.)

Körzete: Budapest Fővaľos VIII. kenilet Józsefuáľosi onkoľmányzat Képviselő-testĹilete által
me ghatźro zott utc anév j e gy zék s zerint.

Típus szeľinti besorolás:

7.)

avoda. A közoktatási tĺirvénybenfoglaltaka|apjánönálló

jogi személyiséggelrendelkezik.

Jogszabálvban meehatáľozott kiizfeladata:

8.)

A

közoktatási törvény a|apjźn közfeladata a közoktatás, mely magában foglalja az ővodai
nevelést.
a.) alaptevékenysége:

A közohatásl törvény 24.$

(1) bekezdése alapján az ővođa3 éves kortól_ e törvény 6.$ (2)
bekezdésében meghatározottak szerinti _ a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az

óvodai nevelés keretében végzik a cigány kulturális nevelést magyar nyelven, és
szakertői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján e||átjak a közoktatási torvény
12].s (I) bek. 29.a) pontja szerint: ąz érz,llrszervi (nagyothalló) foglatékos, a megismerő

funkciók vag/ a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos ľendellenességével kÍizdő, tovąbbá ą
közoktatási torvény 121. s (1) bek. 29.b) pontja szerint: a megismerő funkciók vagl a
viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességévelküzdő sajátos nevelési igénytĺgyermekek
nevelését.

A|Iamhántaľtási
szakáuazatszáma
8s1020

Allamh áztaľtási szakágazzt megnevezés e
ovodai nevelés

Szakfeladatok száma, megnevezése:
Szakfeladat száma
85

1

000

85101

1

851012
8s1013
s62912
562917
á.)

Szakfeladat megnevezése

ovodai nevelés intézményeinek,progľamjainak

komplex

támosatása
ovodai nevelés. ellátás
Saiátos nevelési isénvÍisvermekek óvodai nevelése. ellátása
Nemzetisépi óvođai nevelés. ellátás
ovodai intézménviétkeztetés

Munkahelvi étkeĺetés

Vállalkozási tevékenységetnem folytathat.

c,) G azďdlko dtts i b es o ro lds a :
Az ővoda önállóan mfüödő költségvetési szerv.
Költségvetése
a teljes íntézményimfüödési és beszerzési költségvetési előiľányzatot
tartalmazza.
Azintézményvezetoje a teljes költségvetési e|őirányzat felett ľendelkezik.
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Az

ővođapénnigyi-gazdasági tevékenységétkiilĺin megállapodás aIapjtn az öná||őan
mfüödő és gazďáLkodó TA-TI-KA Napközi otthonos óvoda (1088 Budapest, Rákóczi
út 15.) |źtjae|.
9.)

A feladat ellátását szolgáló iinkoľmánvzati vagvon. vagvon feletti ľendelkezési iog:

A

Budapest VIII. kerĹileti ingatlan-nyilvríntartásbaĺ 35263 hrsz. alatt felvett 7138 ÍIŕ
alapterĹilettí 1086 Bp. Tavaszmezó u. 17 aLatt, tęrmészetben 1086 Bp. Sztlz u. 2. a|att
ta|áLhatő, a Magyar Allam fulajdonát képezó (kezelő: Budapesti Műszaki Főiskola)
felépítményesingatlanból 2|14 Íaŕekülönített haszĺá|atll felépítményesingat|anrész
jogok,
haszná|ata (a ftiggelékben szereplő helyiséglista szerint), valamint vagyoni éľtéktĺ
tárgyi eszkĺjzök (gépek, berendezések, felszeľelések, jráľművek) hasznáIata á||őeszkozlę|tźx
szęrint.

A vagyon feletti rendelkezésre a Képviselő-testülęt

źtltal alkotott ľendeletekben meghatiírozott

szabályok az ír tny adők.

I0.) A kiiltségvetési szerv vezetőiének megbízdsi rendie:

A

kokségvetésiszerv vezetőjét Budapest Fővaros VIII. kerĹilet Józsefuiírosi onkormźnyzat
Képviselő-testülete pźiyázat utján bízza meg a közalkalmazottakjogállásáľól szóló 1992. évi
)O(XIII. törvény, a kôzoktatász törvény, a koza|kaImazottak jogá||ásáről szóló 1992. évi
XXXIII. törvény végrehajtásárő| szőIő I38l|992. (X.8.) számt Koľm. rendelet, valamint a
nemzetiségek jogairól szóló 2011' évi CI.XXIX. törvény figyelembevételével.
1

1.)

A

kijltséwetésíszerv foglalkoztatottiaira vonatkozó foelalkoztatúsi iowiszonv

megieltjlése:

A

foglalkoztatottak foglalkoztatása koza|ka|mazottí jogviszony, illetve munkaviszony
keretében töľténik, rájuk a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint az 1992. évi XXII. törvény a Munka Tĺĺrvénykcĺnyvérőlazirźnyađő.
12.)

A

A költségvetési szeľv képviselete:

kt)ltségvetési szerv vezetője' valamint az á|ta|amegbízottintézményi dolgozó.

Zá.ľadék

A

SzźzszorszépNapkĺjzi otthonos óvoda módosító okiratát Budapest Főváros VIII. keriilet
Józsefuaľosi onkoľmtnyzat Képviselő-testülete ....l2012.N.3.) számú hatátozattxa| 2012.
j únius l.. hatállya| hagýa jőv á.
Budapest, 2012. május 3.

Rimán Edina
jegyző

Dr. Kocsis Máté
polgármesteľ
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Rüggelék

HeIyiségek

Helviséqek száma

csopoľtszoba

6

tornaszoba

1

logopédiai foglalkoztató, egyéni
fejlesztő szoba
iátszóudvar
ővodavęzętői iroda
őv o dav ezető -helyettesi iroda
gazdasági vezetői iľoda
nevelőtesttileti szoba
oľvosi szoba
svermeköltöző
gyermekmosdó, WC
felnőtt oltoző
glkülĺinítő szoba
főzőkonyha
me1egítőkonyha

1

1

1

1
1
1

5
5
1

3

tálaló -moso gatő, ezen belül felnőtt

ľelnőtt mosdó

3

felnőtt WC

4

mosléktároló
raktár
szertár

1
1

1
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Napraforgó Napközi otthonos óvoda
alapító okiratát mĺídosítĺóokiľat

23. sz. melléklet

szakfeladatrendről és az źĺI|anhazÍartásiszakźlgazati rendről sző|ő 5612011. (XII.31.) NGM
ľendeletben foglaltak, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi L)oilX. törvény 37. $ (5)
bekezdése alapján a 2010. július 1. napjától hatályos egységes szerkezetbe foglalt a|apítő
okirat az alźhbiak szerint módosul.

A

Az a|apítő okĺrat bevezető része az alábbiak szeľint módosul:
A kĺ}zoktatásľól szóló 1993. évi L)oilX. töľvény (továbbiakban: kizolĺtatási törvény) 3.$

(2)
bekezdése éľtelmébenBudapest FővĺíľosVIII. keľĹilet Jőzsefvźrosi onkormźnyzat Képviselőtestülete a rendelkezésľe álló dokumenfumok alapján az |986. évben Budapest, VIII. keľ.
Tanács vB. źita| létesített(ala'pított) Napkiiziotthonos ovoda (alapításkoľi név)
Napľaforgó Napktizi Otthonos ovoda (elenlegi név) intézmény szźtmźlra19912010.
(VI.02.) számi határozatáva| kiadott a\apítő okiratát a szalcfeladatrendről és az
óllamháztartási szakágazati ľendről szóló 56/20]]' (XII'31.) NGM rendelet értelmébęn
felülvizsgálta, és az áIlamháztartásrő| sző|ő 20]]. évi CXCV. törvény, az áIlamháztartósról
szóló rcrvény végrehajtásáról szóló 368/20]]' (XII. 3I.) Korm' rendelet és a l<ôzoktatási
törvény 37. $ (5) bekezdésének megfelelően az aIább| egységes szerkezetbe foglalt alapitő
okiratát adja ki.

Az a|apítő okiľat 1. pontja az a|á.Ďbiak szeľint mĺódosul:
1.)

Költséevetési szeľv:

Neve: Napraforgó Napkcizi otthonos óvoda
Székheĺye: 1084 Budapest, Tolnai Lajos utcaJ-9.

telephelve:
játszőudvar;

1084 Budapest

Vís utca

oM azonosítója:

10.

034388

Az a|apítő okirat

5.) pontjának megnevezése az alábbiak szeľint módosul:
5.) Kö|tséwetési szerv típusa a kiizoktatdsi törvénv a|apiánz

Äz a|apítő okiľat 6.) pontjának megnevezése az alábbiak szerint módosul:
6.

) Ktilts

éwetésiszerv i//ely'lĺessáee. műkii dési ktiľe :

Äz a|apítő okiľat 7.) pontjának első mondata helyébe a kiivetkező ľende|kezés lép:
Ovoda.

Lz a|apítő okiľat 8.) pontjának

A

első mondata helyébe a ktivetkező rendelkezés lép:

közohatási torvény alapjan kozfeladata a közoktatás' mely magában foglalja az ővodai

nevelést.
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Az alapító okĺľat8.) a) pontja az a|ábbiak szeľint módosul:
a.) alaptevékenysége:

(1)bekezdése alapjánazővoda 3 éveskortól_etĺirvény6.$ (2)
bekezdésében meghatźltozottak szerinti _ a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézlnény.Az
óvodai nevelés keľetébenvégzik a cigány kulturális nevelést magyaÍ nyelven, és
szakértői és rehabilitóciós bizottság szakvéĺeményealapján ellátják a kazoktatĺźsitÓrvény
]2I.s Q bek. 29.a) pontia szerint: a beszédfogłatékos,a megismerő funkciók vagł a
viselkedés fejlődésének tartós és stilyos rendellenességével lcüzdő, tovóbbá a kozohatási
tÓrvény 12]' s Q bek. 29'b) pontja szerint: a megismerő funkciók vagł a viselkedés
fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő sajátos nevelési igényti gyeľmekek nevelését.

Aközoktatósltörvény24.s

Äzala ítĺiokiľat 8.

bő|az alábbi szám

I

sko

l

és

tiirlésre kerül:

ai előkészitő oktatás

Az a|apítő okiľat 8.) pontjábó'ł az alá.ňbi szłiveg tiiľlésre keľül:
Szakfeladatok száma' megnevezése 2009. december 31.ig

Az

alapítĺó okirat

8)aJ pontjából ilz alábbi szakfeladat számok és szakfeladat

evezések tiiľlésľekeľülnek:

5523r-f
7sr92-2
80111-s

intézménviko zétkeztetés
ĺjnkormánv zatok és többcélú kistéľséei tiĺľsulások elsziímolásal
óvo dai

sajátos nevelési igéný (a megismerő funkciók, vagy a viselkedés
fejlődésének oľganikus okľa visszavezetheto, vagy oľganikus okra
vissza nem vezęthető súlyos és taľtós ľendellenessége miatt
kek óvodai nevelése

Az a|apítő okiľat 8.)aJ pontjában az a|ábbi sztiveg

o,Szakfeladatok száma' megnevezése 20t0. j anuáľ 1.tő|"
helyébe az a|ábbi sztĺveg lép:
Szakfeladatok száma, megnevezése:

Az

a|apitó okirat 8.)a.) pontjában

a

szakfeladat megnevezés az a|álbbiak szeľint

mĺódosul:
Nemzetis ésl óvodai nevelés. ellátás

8s 1013

Az a|apítő okiľat 8.a.) pontj
tiiľlésre keľül:

841901

|

á.},ói

az alábbi szakfeladat szám és szakfeladat megnevezés

onkormányzatok, valamint többcélú kistérségitaľsulások
elszámolásai

Az a|apítő okiľat alábbi 8.)b.) pontja töľlésľe keľiĺl:

b.) az alaptevékenvséehez kapcsolódó kiegészítő tevékenyséee

Szakfeladat számz
7519s-2

Szakfeladat megnevezése
közoktatás i intézményekben v égzett kieeészítő tevékęnységek
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munkahelvi vendéslátás
iskolaĺends zeteÍ kíviili nem szakmai oktatás' vizsgéztatás
iskolaľenđszeteÍL kívĺiliszakmai oktatás. vizseźLztatás
oktatási célok és esvéb feladatok
2010. januáľ l.től alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő és az alaptevékenységtől
eltéľő kisegítő tevékenységet nem folytathat.

Az a|apítő okirat 8.)c.) pontja átszámozásra keľül 8.)b.) pontra az a|álbbiak szerint:
b' ) Y ái|a|kozásĺ tevékenységet nem folytathat.

Az

a|apítő okirat 8.)d.) pontja átszátmozźlsľa keľül 8.)c.) pontľa és megnevezése az
alábbiak szeľint mĺódosul:
c.) Gazdúlkodúsi besoroldsa:

Lz a|apítő okĺrat 10.) pontja az a|ábbiak szerint módosul:

|0.) A kiiltségvetési szerv vezetőiének megbízási rendiez
kÓkségvetési szeľv vezetojét Budapest Főváros VIII. kerület Jőzsęfvtrosi onkormtnyzat
Képviselő-testülete pá|yázat itján bízza meg akoza|kaImazottak jogállásźlrő| szőIő I99f. évi
XXXIII. torvény, a kozoktatási torvény, a közalka|mazottak jogállásáľól szóló |992. évi
xx)(III. tĺiľvényvégrehajtásźrő|sző|ő 13811992. (X.8.) szźmľűKoľm. rendelet, valamint a
nemzetiségek jogairól szóló 201 ] ' évi CI'WIX. törvény figyelembevételével.

A

Az alapító okirat
11.)

A

11.) pontja az a|ábbiak szeľint módosul:
kiiltségvetésiszerv foglalkoztatottiaíra vonatkozó foglalkoztatási iogviszonv

megielijlése:

A

foglalkoztatottak fogLa|koztatása koza|kalmazotti jogviszony, illetve munkaviszony
keretében tĺjrténik,ľájuk a közalkalmazottak jogá|Iźsáről szóló 1992. évi )O(XIII. törvény,
valamint az|992. évi )o(I. töľvény a Munka Töľvénykönyvéről azirányađő.

Az a|apítő okiľat 12.) pontja az alábbiak szeľint módosul:
12.) A kijltségvetésiszerv képviselete:
A koltségvetésiszerv vezetoje, valamint az á|tala megbízott iĺtézményidolgozó'
Záradék

A

Napraforgó Napközi otthonos óvoda módosító okiratát Budapest Fővaľos VIII. keriilet
Józsefuaľosi onkormányzat Képviselő-testiilete ....ĺ2012.N.3.) számú határozatáva| 20|2.
június 1. hatállya| hagýa jőv á.
Budapest, 2012. május 3.

Rimán Edina
jegyző

Dľ. Kocsis NIáté
polgármesteľ
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ALAPÍTO OKIRAT

24. sz melléklet

A közoktatásról szóló 1993. évi DoilX.

t<irvény (továbbiakban: közohatási torvény) 3.$ (2)
bekezdése értelmébenBudapest Fővaľos VIII. keriilet Józsefuaľosi onkoľmźĺnyzatKépviselőtestĹilete a rendelkezésre éůIődokumentumok alapjan az 1986. évben Budapest, VIII. ker.
Tanács vB. á|taL létesített (alapított) Napktizĺotthonos Ovoda (alapításkori név)
Napľafoľgó Napkiizĺ otthonos óvoda (elenlegi név) intézméĺyszźtmfua 199t2010.
(vI.02.) szźmű hatźrozatá.;val kiadott a|apítő okiratát a szaffiladatrendről és az
álląmhóztąrtósi szakńgazati rendről szóló 56/20II. (XII.31.) NGM rendelet értelmében
felulvizsgálta, és az á|Lan,háńaľtásról sző|ő 20]]. évi CXCV' torvény, ąz államhóztartósról
szóló rcrvény végrehajtásáról szóló 368/20]1. (XII. 3I.) Korm' ľendelet és a közohatási
tÓrvény 37. s (5) bekezdésének megfele|őęn az a|ábbí, egységes szerkezetbe foglalt alapitő
okiľatát adja ki.

1.)

Ktiltséwetésiszeľv:
Neve: Napraforgó Napközi otthonos ovoda
Székhelye: 1084 Budapest, Tolnai Lajos ltca7-9.

telephelve:

játszóudvaľ:
oM azonosítója:

1084 Budapest

Víg utca

10.

034388

2.) Ktiltségvetésĺszeľv alapítóia. alapÍtás éve:

Budapest, VIII. ker. Tanács VB., 1986.
3.)

Ktiltségvetésiszeľv fenntaľtóia:
Budapest Főváľo s VIII. keriilęt Józsefu aro si onkorm ány zat
1082 Budapest
Baľoss u.63-67 '

4.)

Ktiltséwetésiszeľv iľánvító és fenntartĺó szeľve:
Budapest Főváros VIII. kerütet Józsefuarosi onkormźnyzat Képviselő-testülete
1082 Budapest
Baross u.63-67.

Költséwetési szerv típlusa a közoktatúsí töwény

a|apiánz

5

')

6.

felvehető maximális gveľmeklétszám:
Kti|ts
éevetési
szeľv i//ely'ŕesslee. műkti dési kiiľe :
)

óvoda
100 fő
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Körzete: Budapest Főváros VIII. keľĹilet Jőzsęfvátosi onkormźnyzat Képviselő-testiilete által
me ghatáĺo zott utcanév j e gy zék szerint.
7.)

Típus szerinti besoľolás:

ovoda' A közoktatási tciľvénybenfoglaltak a|apján<jnálló jogi személyiséggel ľendelkezik.
8.)

Joeszabályban meghatározott ktizfeladata:

A

kozoktatási towény a|apján kozfeladata a közoktatás, mely magźlban foglalja az ővodai
nevelést.
a.) alaptevékenysége:

A kĺ)zohatósi

az ővoda 3 éves koľtól - e törvény 6.$ (2)
bekezdésében meghatározoÍtak szerinti _ a tankötelezettségkezdetéig nevelő intézmény. Az
óvodai nevelés keretében végzik a cigĺĺnykulturális nevelést magyar nyelven, és
szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján eIlźĺjaka kozoktatósi torvény
]21.s Q) bek. 29.a) pontja szerint: a beszédfogłatékos,a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésénektartós és súĺyosrendellenességével küzdő, tovóbbó a kozohatási
torvény ]21. s Q) bek. 29.b) pontja szeľint: a megismerő funkciók vagy a viselkedés
tc}rvény 24.$ (1) bekezdése a|apján

fejlődésének súlyos ľendellenességévelküzdő sajátos nevelési igényti gyermekek nevelését.

All;amháztaľtási

Allamháztaľtásĺ szakágazat

85 I 020

ovođainevelés

szakásazatszáma

Szakfeladatok száma, megnevezése
Szakfeladat száma
85 1000

megn evezés e

:

Szakfeladat mesnevezése

ovodai nevelés intézményeinek,pľogľamjainak komplex
támogatása

85101

I

8s 1012

8s 1013

562912
562917
Ď.)

ovodai nevelés' ellátás
Saiátos nevelési ieénytĺgyermekek óvodai nevelése, ellátása
Nemzetiséęi óvodai nęvelés. ellátás
ovodai intézménviétkeztetés
Munkahelvi étkeztetés

Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

c.) Gazdúlko dlźs í b es o ro lós a :
Az ővođaĺjnállóan műkĺjdő költségvetési szerv.
Költségvetése a teljes intézméĺyimfüödési és beszeruési költségvetési előiľĺínyzatot
tartalmazza.
Azintézméĺyvezetője a teljes költségvetési eloirányzat felett rendelkezik.
Az ővođapénzngyí-gazdasági tevékenységétkülön megállapodás a|apjáĺ az onźńIőan
műkodő és gazdálkodó TA-TI-KA Napkdzi otthonos ovoda (1088 Budapest, Rákóczi
út 15.) |źújaeI.

9.)

A feladat ellátását szolgáló iinkormánvzati vagyon. vagyon feletti ľendelkezési iog:

A

Budapest VIII. kerületi ingatlan-nyilvantartásban 34803/| Ilrsz. alatt felvett 97| m2
alapterületú, teľmészetben 1084 Bp. Tolnai Lajos u.7-9. alattta|á|hatő, a Budapest Főváľos
VIII. kerület Józsefuárosi onkormźnyzat tulajdonát képező felépítményesóvoda ingatlan
haszĺá|ata (a fiiggelékben szereplő helyiséglista szerint), valamint a 348|4hlĺsz. a|att felvett
380 m, alapterĹiletű, teľmészetben 1084 Bp. Víg u. 10. a|attta|á|ható ingatlan (átszóudvar)
jogok, targyi eszközök (gépek, berendezések,
használata, valamint vagyoni éÍtékľ
felszerelések, j árművek) használata állóeszkö

Az

zLeltán szerint.

a ľÁ-ľl-xaNapközi otthonos óvoda
A TÁ-TI-KA Napközi otthonos óvoda gazdasági

intézmény a fenti felépítményesingatlant

gazdasági egységével megosztva haszná|ja.

egysége á|talhasznált elkülönített ingatlanľésznagysága III. emeleten 176,48 m2 + pince 40
m. alapteľĹilet.
A vagyon fęletti rendelkezésľe a Képviselő-testület źL|ta| alkotott ľendeletekben meghatározott
szabźůyok az ir źny adők.
|0.) A ktj lts égvetés Í s ze rv v ezetőiének megbízds i r endiez

A

kÔĺtségvetésiszerv vezetőjét Budapest Főváros VIII. keľĹilet Józsefuaľosi onkormányzat
Képviselő-testülete pá|yázat iiján bízza me7 a kozalka|mazottak jogállásáról szőIő 1992' évi
X)oilII. törvény, a kozoktatási torvény, a kozalkalmazotlak jogállásaľól szóló 1992. éví
)ooilI. törvény végrehajtásźtőI sző|ő |3811992. (X.8.) számű Korm. rendelet' valamint a
nemzetiségek jogairól szóló 20] ]. évi CI.XXIX. ttiľvény figyelembevételével.
1

1.)

A

kt)ltséwetési szerv foelalkoztatottiaira vonatkoaí foglalkoztatúsí ioeviszonv

megielölése:

A

foglalkoztatottak foglalkoztatása kozalka|mazotĺi jogviszony, illetve munkaviszony
keľetében tĺjľténik,rájuk a közalkalmazottak jogá|Iásáről szóló 1992. évi XXxilI. törvény,
valamint az 1992. évi XXII. törvény a Munka Tĺirvényktinyvérőlazirányađő.
|2.)

A költségvetési szeľv képviselete:

A kĺ)ltségvetésiszerv

vezetője, valamint az á|ta|amegbízottintézményi do|goző.

Záradék

A Napľaforgó Napközi otthonos óvoda a|apitő okiratát Budapest Fővaĺos VIII. kerület
Józsefuarosi onkormźnyzat Képviselő-testiilete ....l2012.(v.3.) számu határozatávat 2012.
júnĺus1. hatállyal hagýa jóvá.
Budapest, 2012. május 3.

Rimán EdÍna
jegyző

Dľ. Kocsis Máté
polgáľmesteľ
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F.üggelék

Helyiségek
csopoľtszoba
tornateľem
1o gopé diai fo glaLko ztató,
fejlesztő szoba

Helyisések száma
4
1
e

gyéni

1
1

iátszőuđvar
ővodavezetői iroda
óvodavezető-helyettesi iroda
óvodatitkari iroda
nevelőtestiileti szoba
orvosi szoba ( és elkiil<inítő)
gyermeköltöző

2

3yermekmosdó, WC
[elnőtt o|tozo

z

llkülönítő szoba
főzőkonyha
melegítőkonyha

1

1
ą
I

2
4

I

1

tálaló-mososató

1

felnőtt mosdó

.t

felnőtt WC

4

mosléktaľoló

,1

raktélr

2

szertár

1
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25. sz. melléklet

Katica Btilcsőde és Napközi otthonos ovoda
alapítĺó okiľatát módosítĺíokiľat

A szakfeladatrendľől

és az á||anháńartási szakźęazati rendről szőIő 5612011. (XII.31.)

NGM

rendeletben foglaltak, valamint a kĺjzoktatásľól szóló |993. évi L)o(x. tĺirvény37. $ (5)
bekezdésę a|apján a20I1. március 1. napjától hatályos egységes szeľkezetbe foglalt alapító
okirat az a|ábbíak szerint módosul.

Az a|apitő okirat bevezető része az alábbiak szeľint módosul:
A kĺjzoktatásról szóló |993. évi L)o(x. törvény (továbbiakban: kozoktatósi törvény) 3.$

(2)

bekezđéseéľtelmébenBudapest Főváros VIII. keriilet Jőzsefvátosi onkormányzat Képviselőtestülete a rendelkezésre á|Iő dokumentumok alapján az 1979. évben Budapest, VIII. ker.
Tanács VB. által létesített(alapított) Napköziotthonos ovoda (alapításkori név), későbbi
nevén Katĺca Błilcsőde és Napkiizi Otthonos ovoda (elenlegi név) intézményszámáĺa a
79/2011. (il.17.) szźrrÍlhattrozatával kiadott alapítő okiratát a szalcfeladatrendről és az
óllamháztartósi szakńgazati rendről szóló 56/2011. (XII.31.) NGM rendelet éľtelmében
felülvizsgálta, és az źi|amhźlztartásrő| sző|o 20]1. évi CXCV, torvény, az államháztartásról
szóló tžrvényvégrehajtĺźsáról szóló 368/20]I. (XII 3I') Korm. rendelet, a głermekek
védelméről és a gyámügłi igazgatásról szóló ]997, évi XXXI. tÓrvény (tovóbbiakban:
glermekvédelmi torvény) és a ktzohatási torvény 37. $ (5) bekezdésénekmegfelelóen az
a|ább| egységes szerkezetbe foglalt a|apitő okiratát adja ki.

Äz alapítő okiľat 1. pontja az a|áhbiak szeľint módosul:
1.)

Ktiltséevetésiszeľv:
Neve: Katica Bölcsőde és Napk<ĺzi otthonos ovoda
Székhelye: 1089 Budapest, Vajda Péter utca37.
oM azonosítója: 034387
Agazati azonosítója: S02 3 ] 78 ]

Az a|apítő okĺľat4.) pontjának elnevezése az alábbĺak szerĺnt módosul:
4.) Kő|tséwetési szerv iránvítő és fenntartó szerve:
Az a|apítő okiľat 5.) pontja helyébe a következő ľendelkezés lép:
5.)Kötséwetésiszerv típusa a kiizoktatúsi törvény a|apiźnz
óvodában felvehető maxĺmális gyermeklétszám:
bijlcs ődeÍ férőhelvek szdma:

tÓbbcélú intézmény
144

fi'

72

íő

Lz a|apítő okĺľat6.) pontja helyébe a kłivetkező ľendelkezés Iép:
6.) Ktiltséevetésiszeľv j//eláłessáee. működésĺ ktiľe:

ovoda körzete: Budapest Főviíľos VIII. keriilet Józsefuráľosi onkormźnyzat Képviselőtestületeá|ta|meghatfu ozotíutcanévjegyzékszeint.
BÓlcsőde ellátási területe: Budapest Főváros VIII. kerület kozigazgatósi területe.
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Az alapítő okiľat 7.) pontja helyébe a kiivetkező rendelkezés lép:

7.) Típus szerinti besorolds:
Többcélú intézmény.A közoktatósi törvényben foglaltak alapján onálló jogi szeméĺyiséggel
rendelkezik.

Az a|apítő okiľat 8.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

Jogszabálvban meghatáľozott ktizfeladata:
A kozoktatásl tĺirvényalapjźn kozfeLadata a közoktatás, mely magában foglalja az ővodai
nevelést. A g,łermekvédelmitoľvényalapján kÓzfeladata a głermekjóléti alapellátás, mely
magában foglalj a a bolcsődei ellótást
8.)

a.) alaptevékenysége:

közoktatásl törvény 24.$ (1) bekezdése alapján az ővoda 3 évęs kortól _ e tcirvény 6 $ (2)
bekezdésében meghatáľozotĺak szeľinti - a tankĺjte|ezeÍtségkezdetéignevelő intézmény. Az
óvodai nevelés kęretében végzik a cigany kulturális nevelést magyar nyelven, és
szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján ellátjźk a közoktatási tÓrvény
121.s (]) bek. 29.a) pontja szerint: a beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagł a
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő, továbbá a közohątási
torvény 12]. s (1) bek. 29.b) pontja szerint: a megismerő funkciók vagy a viseĺkedés
fejlődésének súlyos rendellenességével kiizdő sajátos nęvelési igényu gyermekek nevelését.

A

A

głermelcvédelmi torvény 42.$ (1) bekezdése alapjźn a bölcsőde a családban nevelkedő 3
évęn aluli gyermekek napkĺĺzbeníe|Iátását, szakszeru gondozását és nevelésétbiztosító
intézménv.

Az alapítő okirat

8.) pontiábó| az a|ábbi számok és

Főtevékenvsés
TEAOR száma
8510

tfiľlésre keľĺilnek:

Mesnevezése
Iskolai e|okészitó oktatás
Gvermekek napközbeni el|átása

8891

Aza|zpítő okĺrat 8.) pontjábilnaz alábbi sztiveg
,,a. ) Szakfeladatok száma, megnevezése''
helyébe az alábbi sztiveg lép:
Szakfeladatok száma, megnevezése:

Az

a|apító okiľat 8.)a.) pontjában

módosul:

szakfeladat megnevezrés az a|ábbíak szeľint

Nemzetisésl óvodai

851013

Az a|apítő okiľat 8.a.) pontj
tiiľlésre keľÍil:

841901

a

|

á'},ó,ł

ellátás

az alábbi szakfeladat szám és szakfeladat megnevezés

onkormĺányzatok, valamint t<'bbcélúkistéľségitáľsulások
elszĺímolásai

Az a|apítő okĺľat 8.)c.) pontja helyébe az

a|á.Ďbi ľendelkezés lép:

c.) Gazďdlkoďdsi besoro lds a:
_ A többcélú intézménvoná||őan múködő kĺiltsésvetésiszerv.
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Költségvetése a teljes intézményímúködési és beszerzési kĺlltségvetésie|ofuźnyzatot
tartalmazza.
Azintézményvezetője a teljes k<iltségvetési előkányzat felett rendelkezik.
A n b b c él li i nt éz m ény p énzngyi- gazdasági tevékenys é gét kiil ön me gál l apo d ás a|apj án
az onźlllőarl mfüödő és gazdá|kodó TA-TI-KA Napkĺjzi otthonos ovoda (1088
Budapest, Rákóczi út 15.) |átjaeI.

Äz alapítő okiľat 10.) pontja az a|álbbiak szeľint módosul:
I0.) A kiiltségvetési szerv vezetőiének megbízási rendie:

A

kÓltségvetési szerv vezetőjét Budapest Fővaros VIII. keľĹilęt Józsefuiĺľosi onkormźnyzat
Képviselő-testiilete páIyázat Íltján bízza meg a közalkalmazottak jogá||ásáről szóló t992. évi
XxXn. törvény, a knzohatási tĺirvény,a koza|ka|mazofrak jogállásáról szóló 1992. éví
)o(Xm. törvény végrehajtásárő| szőIő |38l|992. (x.8.) száĺĺľĺoKorm. ľendelet, valamint a
nemzetiségek jogairól szóló 20I ]. évi CLXXIX. ttirvény figyelembevételével. A ktiltségvetési
szerv vezetője egyuttal a Baross u. 91-93. szám a|att lévő tagóvoďavezętói feladatait is ellátja.

Äz a|apítő okiľat 11.) pontja az a|álbbiak szeľint módosul:
1 1.) A
kiiltséevetésíszerv foglalkoztatottiaira vonatkozó foglalkoztatásí iowiszonv
meeielölése:

A

foglalkoztatottak foglalkoztatása koza|ka|mazotti jogviszony, illetve munkaviszony
keretében töľténik, rájuk a kĺjzalkalmazoÍtak jogállásaľól szóló 1992. évi X)oilII. tĺirvény,
valamint az 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéľől azírányado.

Az a|apítő okĺľat12.) pontja az a|ńbbiak szerint módosul:
I2.) A ktiltségvetésiszerv képviselete:
A kaltségvetési szerv vezetője, valamint az á|ta|a megbízott íntézményidolgozó.
Zárad|ék

A Katica Bölcsőde és Napkĺlzi otthonos óvoda módosító okiratát Budapest Főváľos VIII.
kerület Jőzsefvárosi onkormźnyzat Képviselő-testiilete ....l2012.N.3.) számú határozattlval
2012.június 1. hatállyal hagyta jóvá.
Budapest, 2012. május 3.

Rĺmán Edĺna
jegyző

Dr. Kocsis lláté
polgáľmesteľ
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26. sz. melléklet

.ł.ĺĺ.pÍľo
OKIRAT
A közoktatásról szóló L993. évíLXXX. törvény (tovĺźbbiakban: közoktatási torvény) 3.$ (2)

bekezdése értelmébenBudapest Fővaľos VIII. keľület Jőzsefvárosi onkormźnyzat Képviselő.
testiilete a ľendelkezésrę áI|ő dokumentumok alapján az |979. évben Budapest, V[I. ker.
Tanács VB. által létesített(alapított) Napköziotthonos ovoda (alapításkori név), későbbi
nevén Katica Bölcsőde és Napkiizi Otthonos Ovoda (elenlegi név) intézmény szźtmtra a
79/2011. (il.l7.) számu határozatával kiadott a|apíto okiľatát a szalcfeladanendről és az
álląmháztartási szakńgazati rendről szóló 56/20]]. (XII.3].) NGM rendelet éľtelmében
feltilvizsgálta, és az źilaĺnhźztartásról sző|ő 201]. évi CXCV. törvény, az államháztartdsról
szóló törvény végrehajtásóról szóló 368/20Il. (XII. 31.) Korm. rendelet, a głermekek
védelméről és a glámügli igazgatásról szóló ]997. évi XXXI. tÓrvény (továbbiakban:
gleľmekvédelmi torvény) és a kozokatási tÓľvény 37. $ (5) bekezdésének megfeleloen az
alábbi, egységes szetkęzetbe foglalt a|apítő okiľatát adja ki.

1.)

Költségvetési szeľY:
Neve: Katica Bölcsőde és Napkĺizi otthonos óvoda
Székhelye: 1089 Budapest, Vajda Péter utca37.

oM azonosítója:

034387

Ágazati azonosítója: S023 ]781
2.) Költségvetési szerv alapítóia. alapítás éve:

Budapest, VIII. ker. Tanács vB.,7979.
3.)

Kiiltségvetésiszeľv fenntaľtóia:
Budape st Főváro s V III. keľiil et J őzsefv
1082 Budapest

áro

si onkorm tny zat

Baross u.63-67.
4,) Kő|ts éw etési szerv ir ánv ítő és fenntartó

s zerv e

:

Budapest Főváros VIII. keniletJőzsefvárosi onkoľmźnyzatKépviselő-testülete
1082 Budapest
Baross u.63-67.
5

.) Kö|ts

éw etési szerv típusa a

kö zo ktat ds

i

tőw énv a|apiánz

ĺóvodában felvehető maximális gyermek|étszám:
b ij

lcs

ődei

férőhe lv e k s zóma :

tobbcélúintézmény
L44 fő
72

Íő
92

6.

) Kii lts éevetésiszeľv i//elálíesslee.

műktidési kii

re

:

ovoda köľzetę: Budapest Főviáľos VIII. keľület Józsefuárosi onkormźnyzat Képviselőtestiilete által meghatźrozott utcanév jegyzék szeint.
Bölcsőde ellátási területe: Budapest Főváros VIII. kerület kozigazgatási területe.
7') Típus szerinti besorolús:
TÔbbcéIú intézmény.A ktjzoktatási torvényben foglaltak alapjón Ónálló
rendelkezik.
8.)

jogi személyiséggel

Jogszabálvban meghatáľozott kiizfeladata:

A kĺjzoktatási torvény alapjźn kĺlzfeladata a kĺizoktatás, mely magźtbarl foglalja az ővodai
nevelést. A gyermekvédelmi torvény alapjón kozfeladata a glermekjóléti alapellótás, mely
magóban foglalj a a balcsődei ellátást
a.) alaptevékenysége:

24.$ (1) bekezdése a|ap1an az ővoďa 3 éves kortól _ e törvény 6.$ (2)
bekezdésében meghatározottak szerinti - a tankötelezettség kezdetéig nęvelő iĺtézmény.Az

A kozoktatási törvény

óvodai nevelés keretében végzik a cígźnykulturális nevelést magyar nyelven, és
szakéľtői és rehabilitációs bizottság szakvéleményealapjón eIlźtjak a közoktatósi torvény
]2].s (I) bek. 29'a) pontja szerint: a beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagl a

viselkedés fejlődésének taľtós és súlyos rendellenességével küzdő, tovóbbá a kozoktatási
tÓrvény ]21. s (1) bek. 29.b) pontja szerint: a megismerő funkciók vagl a viselkedés
fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő sajátos nevelési igénytĺgyeľmekek nevelését.

A

gyermelwédelmi t<irvény 42.$ (1) bekezdése a|apjan a bölcsőde a családban nevelkedő 3
éven aluli gyeľmekek napközbeni e||átását, szakszęru gondozásćú és nevelésétbiztosítő
íntézmény.

Allamháztaľtásĺ
szakápazat száma

Ä||zmházta ľtás i szakágazat megnevezése

851020

ovodai nevelés

Szakfeladatok száma, megnevezése

Szakfeladat száma
8s I 000

851011
889101

851012
851013
562912
s62917
b.)

:

Szakfeladat mesnevezése

ovodai nevelés intézményeinek,progľamjainak

komplex

támosatása

ovodai nevelés. ellátás
Bĺjlcsődei ellátás
Sajátos nevelési igénytĺgyermekek óvodai nevelése, ellátása
Nemzetis ĺági óvodai nevelés' ellátás
o vo dai intézményi étke zteté s
Munkahelyi étkeĺetés

Váltalkozási tevékenységet nem folytathat.
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c.) G azdúlko dás i b es o r o lds a :
A ttjbbcélúintézmény <jnállóan mfüödő k<iltségvetési szerv.
Kĺiltségvetésea teljes iĺtézméĺyi
mfüödési és beszerzési kĺlltségvetésielőirányzatot
tartalmazza.
Azintézményvezetője a teljes kcĺltségvetésie|óíráĺyzat felett ľendęlkęzik.
A to bb c élúintézménypénzügyi- g azđaságitevékenységétkülcin megállapod ás alapjźn
az onźl|Iőan mfü<jdő és gazdźikodó TA-TI-KA Napkĺjzi otthonos ovoda (1088
Budapest, Rákóczi út 15.) |átjae|.

A feladat ellátását szolgáló tinkoľmánvzati vagyon. vagYon feletti ľendelkezésĺiog:
A Budapest VIII. kerĺileti ingatlan-nyilvántartásban 38579 hľsz. alatt felvett 6613 m.
alapteľületű, teľmészetben1089 Bp. Vajda Péter u. 37. alattta|á|hatő, a Budapest Fővaľos
9.)

VIII. kerület Józsefuarosi onkorményzat tulajdonát képezó felépítményesingatlan hasznáIata
(a fiiggelékben szereplő helyiséglista szerint), valamint vagyoni értékűjogok, taľgyi eszk<lzök
(gépek, berendezések, felszerelések, jĺíľművek)haszĺá|ata á||őeszkoz|eltár szerint.
A vagyon feletti rendelkezésre a Képviselő-testület éLItal' alkotott rendeletekben meghataĺozott
szabályok az irány adők.
I0

A

.)

A

kii lts égv etés í s ze ľv v ezetőiének me g b ízds i r endie

:

köttségvetési szerv vezetójét Budapest Főváros VIII. keriilęt Jőzsęfvárosi onkormźnyzat
Képviselő-testĹilete pá|yázat tÍján bízza meg akoza|ka|mazottak jogál|ásárő| szőIő 1992. évi
XXXIII. törvény, a kozohatásl törvény, a koza|ka|mazoIĺak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény végrehajtásárő| szőIő |38l|992, (X.8.) szźmu Korm. rendelet, valamint a
nemzetiségek jogairól szóló 20] ]. évi CI'XXX. t<irvény figyelembevételével.

II.) A

kakségvetésíszerv

megielölése:

A

foglalkoztatottak fogla|koztatása koza|ka|mazotti jogviszony, illetve munkaviszony
keretében történik, rájuk a koza|ka|mazottak jogállásaról sző|ő 1992. évi X)o(ilI. törvény,
valamint az I99f . évi )oilI. tĺiľvénya Munka Törvénykönyvéről azirányadő.
I2,)

A költségvetési szeľv képviselete:

A kôltségvetésiszerv vezetoje, valamint az áIta|amegbizottintézményi

do|goző.

Záradék

A

Katica Bĺilcsőde és Napközi otthonos ovoda aIapítő okiratát Budapest Fővaĺos VIII.
kenilet Józsefuarosi onkormtnyzat Képviselő-testtilętę ....l2012.N.3.) szĺámúhatźrozatáva|
2012.jrĺnius 1. hatáIlyal hagyta jóvá.
Buđapest,20|2. május 3.

Rimán Edina
jegyző

Dľ. Kocsĺs NIáté
polgármesteľ
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Függelék
Helyiségek

Bijlcsőďei helyiségek
szúmg

ovodai helységek
szdma

Csoportszoba
tornaszoba
lo sop édiai fo s|a|końatő
ťeilesztő szoba
iátszóudvar
óvodavezetői iroda
óvodavezető-helvęttesi iroda
sazdasási v ezetői ír o da
nevelőtestületi szoba
orvosi szoba
eyermeköltöző
gyermekmosdó, wc.
felnőtt o|toző
elkülönítő szoba
főzőkonvha
męlesítőkonvha
tálaló-mosogató, ezen beltil
felnőtt
felnőtt mosdó
felnőtt WC
mosléktaroló
raktaľ
szertát
felnőtt étkező
vasaló-mosókonvha

6

6

1

I
I
1

I

1

I

1
1

I

I

4

a
J
a
J

I
n

J

1

1

a
J

I
1

I

f

a
J

1

a
J

5

1

I

f

6

2

I
1

I

1
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