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Tárgy: Javaslat egyes nevelési-oktatási intézmények 
alapító okiratának módosítására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Oktatási és Közművelődési Főosztálya 
a 2010/201 l-es nevelési év előkészítésénél a Népesség-nyilvántartó bevonásával felmérte a 
gyermeklétszám kerületi alakulását. 

A rendelkezésre álló adatok alapján - óvodakötelesek jegyzéke, kerületi lakóparkok és 
lakások számának alakulása, intézményi tervezés - a 2010/201 l-es nevelési évben nagy 
mértékű növekedés tapasztalható az óvodás korú gyermekek létszámát illetően. 

Annak érdekében, hogy valamennyi óvodás korú gyermek elhelyezése megoldható legyen 
kerületünkben, csoportszobák bővítését javasoltuk a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Aprók Háza Óvoda, valamint a Mocorgó Óvoda nevelési-oktatási 
intézményekben. A tervezett bővítés befolyásolja az intézménybe felvehető maximális 
gyermeklétszámot, amely szükségessé teszi az érintett intézmények alapító okiratának 
módosítását. 

A módosítás egyben a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Széchenyi 
István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola alapító okiratát is érinti, mivel az 
Aprók Háza Óvoda esetében a nevezett iskola - korábban is telephelyként funkcionáló -
egységében kell további helyiséget kialakítani. 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 88.§ (6) bekezdésének megfelelően a 
Főosztály - az Oktatási Hivatal javaslata alapján - beszerezte a közoktatási szakértő 
véleményét (4. sz. melléklet), valamint megkérte Budapest Főváros Önkormányzatának 
szakvéleményét arra vonatkozóan, hogy az árszervezés nem jelent aránytalan terhet, illetve a 
tevékenység továbbra is megfelelő színvonalon folytatódik. A szakvélemény kialakításához 
az intézkedéssel kapcsolatos anyagot a Budapest Fővárosi Közgyűlés Oktatási és 
Ifjúságpolitikai Bizottsága tárgyalja. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális és 
Oktatási Bizottsága 2010. augusztusi ülésén tárgyalja a fent említett intézmények alapító 
okiratának módosítását, a bizottság elnöke állásfoglalását a képviselő-testületi ülésen 
ismerteti. 
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Határozati javaslatok: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. sz. 
mellékletben foglaltak szerint 2010. szeptember 1-jei hatállyal módosítja a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Aprók Háza Óvoda (1108 Budapest, 
Újhegyi sétány 5-7.) alapító okiratát és egyben kiadja az egységes szerkezetű alapító 
okiratot. 

Határidő: 
Felelős: 
A végrehajtásért felelős: 
A végrehajtás előkészítéséért: 

azonnal 
Verbai Lajos polgármester 
dr. Neszteli István jegyző 
dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető 
Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 2. sz. 
mellékletben foglaltak szerint 2010. szeptember 1-jei hatállyal módosítja a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Mocorgó Óvoda (1101 Budapest, 
Kőbányai u. 30.) alapító okiratát és egyben kiadja az egységes szerkezetű alapító 
okiratot. 

Határidő: 
Felelős: 
A végrehajtásért felelős: 
A végrehajtás előkészítéséért: 

azonnal 
Verbai Lajos polgármester 
dr. Neszteli István jegyző 
dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető 
Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 3. sz. 
mellékletben foglaltak szerint 2010. szeptember 1-jei hatállyal módosítja a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Széchenyi István Magyar-Német Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola (1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3.) alapító okiratát 
és egyben kiadja az egységes szerkezetű alapító okiratot. 

Határidő: 
Felelős: 
A végrehajtásért felelős: 
A végrehajtás előkészítéséért: 

azonnal 
Verbai Lajos polgármester 
dr. Neszteli István jegyző 
dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető 
Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Budapest, 2010. augusztus 10. 

Törvényességi szempontból látta: 

j e g y z ő 

v, 
dr. Kántásné dr. Szabó Ivett 

főosztályvezető 



l/a sz. melléklet 

TERVEZET 

A K/21219/1/2009/IL számú alapító okirat 
módosítása 

Módosítani kívánt rész: Módosított rész: 

Preambulum: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete a 213/1993. 
(II. 9.) sz. határozatával jóváhagyott, a 
239/1994.(111. 8.) sz., a 979/1996. (XII. 17.) sz., a 
275/1999. (III. 23.) sz. az 1057/2001.(XI. 20.), a 
1756/2003. (XII.18.) és az 1039/2005. (XI. 17.) 
sz. és a 750/2007. (VI. 14.) sz., a 1525/2007. 
(XII. 18.) és a 1530/2007. (XII. 18.) sz., az 
55/2008. (1.17.) sz., az 1042/2008. (VI. 19) sz. és 
az 1050/2008. (VI. 19.) sz. az 1228/2008. 
(VIII.28.) sz., a 194/2009. (II. 19.) sz., a 
742/2009. (V. 21.) sz. határozatával módosított 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat APRÓK HÁZA ÓVODA (1108 
Budapest, Újhegyi sétány 5-7.) alapító okiratát a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV 
tv. 9. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a költségvetési szervek jogállásáról és 
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV tv. 4. § (1) 
és (2) bekezdése és az 1992. évi XXXVIII. tv. 
88. § (l)-(3) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően, a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. tv. 37. § (5) bek. és a helyiségek 
bérbeadásáról szóló 24/2004. (V.20.) Bp. Főv. 
Kőb. Önk. rendelete, a 43/2008. (X. 17.) sz. 
módosítással együtt, a következők szerint 
módosítja 2009. július 1-jei hatállyal: 

Preambulum: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete a 213/1993. 
(II. 9.) sz. határozatával jóváhagyott, a .../2010. 
(VIII. 26.) sz. határozatával módosított Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
APRÓK HAZA ÓVODA (1108 Budapest, 
Újhegyi sétány 5-7.) alapító okiratát a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. 9. § 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 
költségvetési szervek jogállásáról és 
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV tv. 4. § (1) 
és (2) bekezdése és az 1992. évi XXXVIII. tv. 
88. § (ÍM3) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően, a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. tv. 37. § (5) bek. és a helyiségek 
bérbeadásáról szóló 24/2004. (V.20.) Bp. Főv. 
Kőb. Önk. rendelete, a 43/2008. (X. 17.) sz. 
módosítással együtt, a következők szerint 
módosítja 2010. szeptember 1-jei hatállyal: 

1./ Az intézmény neve, székhelye, OM 
azonosítója: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 
Aprók Háza Óvoda 
1108 Budapest, Újhegyi sétány 5-7. 
OM azonosítója: 034428 

1./ Az intézmény neve, székhelye, telephelyei 
OM azonosítója: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 
Aprók Háza Óvoda 
1108 Budapest, Újhegyi sétány 5-7. 



Telephelve(i), címe(i): 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Széchenyi István Magyar -Német 
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (1108 
Budapest, Újhegyi sétány 1-3.) 

OM azonosítója: 034428 
6./ Az intézmény fenntartója, felügyeleti és 
irányító szerve: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Jogkörét a Polgármesteri Hivatal útján 
gyakorolja. 

6./ Az intézmény fenntartója: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Az intézmény felügyeleti és irányító szerve: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Felügyeleti és irányítási jogkörét 
Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

7./ Az intézmény működési köre: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete által 
jóváhagyott működési körzet. 

ÍJ Az intézmény működési köre: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete által 
jóváhagyott működési körzet. (1. sz. melléklet) 

A 9. pontban az intézmény közfeladata és 
tevékenysége: 
Szakfeladata 2009. december 31-éig: 

Szakágazat Szakfeladat 
851020 óvodai nevelés 80111-5 Óvodai 
55230 intézményi nevelés 
közétkeztetés 55231-2 óvodai 

intézményi 
közétkeztetés 
80112-6 SNI 
gyermekek óvodai 
nevelése 

A 9. pontban az intézmény közfeladata és 
tevékenysége: 

A 9. pontban az intézmény közfeladata és 
tevékenysége: 
Szakfeladata 2009. december 31-éig: 

Szakágazat Szakfeladat 
851020 óvodai nevelés 80111-5 Óvodai 
55230 intézményi nevelés 
közétkeztetés 55231-2 óvodai 

intézményi 
közétkeztetés 
80112-6 SNI 
gyermekek óvodai 
nevelése 

Szakfeladatok 2010. 01.01. hatállyal 
9. pont a, részében az intézmény szakágazati 
besorolása: 
TEÁOR 8510 Iskolai előkészítő oktatás 

9. pont a, részében az intézmény további 
szakfeladatai: 

9. pont a, részében az intézmény alap 
szakfeladata: 

85100 Óvodai nevelés 

Szakfeladatok 2010. 01.01. hatállyal 
9. pont a, részében az intézmény szakágazati 
besorolása: 
8510 
851010 Iskolai előkészítő oktatás 

Szakfeladatok 2010. 01.01. hatállyal 
9. pont a, részében az intézmény szakágazati 
besorolása: 
TEÁOR 8510 Iskolai előkészítő oktatás 

9. pont a, részében az intézmény további 
szakfeladatai: 

9. pont a, részében az intézmény alap 
szakfeladata: 

85100 Óvodai nevelés 

9.pont a, részében az intézmény alap 
szakfeladata: 

Szakfeladatok 2010. 01.01. hatállyal 
9. pont a, részében az intézmény szakágazati 
besorolása: 
TEÁOR 8510 Iskolai előkészítő oktatás 

9. pont a, részében az intézmény további 
szakfeladatai: 

9. pont a, részében az intézmény alap 
szakfeladata: 

85100 Óvodai nevelés 
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562912 Óvodai intézményi közétkeztetés 

9. pont b, részében alaptevékenységhez 
kapcsolódó kisegítő és kiegészítő tevékenység: 
812100 Általános épülettakarítás 

813000 Zöldterület kezelés 

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, 
üzemeltetése 

9. pont c, részében oktatást kiegészítő egyéb 
tevékenység: 

9. pont d, részében az ellátható vállalkozási 
tevékenység: 

11./ Maximális tanulólétszám: 
Tagintézményed): 
nincs 

Telephelyed), címed): 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Széchenyi István Magyar -Német 
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (1108 
Budapest, Újhegyi sétány 1-3.) 

Maximális gyermek létszám: 
székhelyen: 202 fö 
telephelyen: 78 fö 

Tagozat: 
nincs 
Csoportok száma: 
székhelyen: 8, telephelyen: 3 

12.1 A feladatellátást szolgáló vagyon: 
A feladatok ellátásához rendelkezésre áll a 
székhelyén 42309/73 hrsz. az Egyesített 
Bölcsődével közösen használt osztatlan ingatlan, 
a rajta található óvodai épülettel. 

562912 Óvodai intézményi étkeztetés 

811000 Építményüzemeltetés 

9. pont b, részében alaptevékenységhez 
kapcsolódó kisegítő tevékenység: 
812100 Általános épülettakarítás 

813000 Zöldterület kezelés 

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, 
üzemeltetése 

9. pont c, részében az alaptevékenységhez 
kapcsolódó kiegészítő tevékenység: 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, 
üzemeltetése 
9. pont d, részében az ellátható vállalkozási 
tevékenység: 
Az intézmény vállalkozási tevékenységeinek 
aránya nulla százalék 

11./ Maximális tanulólétszám: 
Tagintézményed): 
nincs 

Maximális gyermek létszám: 
székhelyen: 200 fő 
telephelyen: 107 fő 

Tagozat: 
nincs 
Csoportok száma: 
székhelyen: 8 csoportszoba, telephelyen: 4 
csoportszoba, 1 tornaszoba, játszóudvar 

\2J A feladatellátást szolgáló vagyon: 
A feladatok ellátásához rendelkezésre áll a 
székhelyén 42309/73 hrsz. az Egyesített 
Bölcsődével közösen használt osztatlan ingatlan, 
a rajta található óvodai épülettel és gondnoki 
lakással. 
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Telephelye kiegészül a 42309/90 hrsz., a 
Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Kht. 
által használt ingatlannal a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Széchenyi 
István Magyar -Német Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola (1108 Budapest, Újhegyi sétány 
1-3.) leválasztható épületrészében négy 
tanteremmel, a tornateremhez tartozó két tanulói 
öltözővel, mosdóval, folyosóval és az iskola által 
biztosított udvarrésszel. A feladatok ellátásához 
rendelkezésre állnak az óvodában az éves leltár 
szerint nyilvántartott tárgyi eszközök, valamint a 
fenntartó által biztosított pénzeszközök és 
készletek. Az óvoda a rendelkezésére álló 
vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatai 
ellátásához szabadon használhatja. 

Telephelye kiegészül a Szivárvány Szociális 
Gondoskodást Nyújtó Kht.-val közösen használt 
42309/90 hrsz. ingatlanon lévő Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat Széchenyi 
István Magyar -Német Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola (1108 Budapest, Újhegyi sétány 
1-3.) leválasztható egységében kialakított négy 
csoportszobával, egy tornaszobával és 
kiszolgáló helyiségekkel együtt összesen 501 
m2 területen, valamint játszóudvarral. A 
feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az 
óvodában az éves leltár szerint nyilvántartott 
tárgyi eszközök, valamint a fenntartó által 
biztosított pénzeszközök és készletek. Az óvoda 
a rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő
oktató feladatai ellátásához szabadon 
használhatja. 

13 J A vagyon feletti rendelkezés joga: 
A vagyon feletti rendelkezés jog gyakorlása a 
mindenkor érvényes Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat vagyonának 
gazdálkodási szabályairól szóló önkormányzati 
rendeletben foglaltak alapján történik. 

137 A vagyon feletti rendelkezés joga: 
Az intézmény a rendelkezésére álló 
helyiségeket a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat 
vagyonáról és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló rendeletének 
megfelelően, alapfeladatainak sérelme 
nélkül hasznosíthatja. 

Záradék: 

• Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Aprók Háza Óvoda (1108 
Budapest, Újhegyi sétány 5-7.) intézmény egységes szerkezetű módosított alapító 
okiratát a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
.../2010. (VIII. 26.) sz. határozatával hagyta jóvá. 

Budapest, 2010. augusztus 26. 

Dr. Neszteli István 

jegyző 

Verbai Lajos 

polgármester 
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1/b. számú melléklet 

A K/21219/1/2009/IL számú alapító okirat 
módosítása 

1. Az alapító okiratpreambuluma helyébe az alábbi lép: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 213/1993. (II. 9.) 
sz. határozatával jóváhagyott, a .../2010. (VIII. 26.) sz. határozatával módosított Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat APRÓK HÁZA ÓVODA (1108 Budapest, 
Újhegyi sétány 5-7.) alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. 9. § 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a költségvetési szervek jogállásáról és 
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV tv. 4. § (1) és (2) bekezdése és az 1992. évi XXXVIII. tv. 
88. § (l)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
tv. 37. § (5) bek. és a helyiségek bérbeadásáról szóló 24/2004. (V.20.) Bp. Főv. Kőb. Önk. 
rendelete, a 43/2008. (X. 17.) sz. módosítással együtt, a következők szerint módosítja 2010. 
szeptember 1-jei hatállyal: 

2. Az alapító okirat 1. pontja helyébe az alábbi 1. pont lép: 

1.7 Az intézmény neve, székhelye:, OM azonosítója: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Aprók Háza Óvoda 
1108 Budapest, Újhegyi sétány 5-7. 

Telephelye(i), címe(i): 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Széchenyi István Magyar -Német Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola (1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3.) 
OM azonosítója: 034428 

3. Az alapító okirat 6. pontja helyébe az alábbi 6. pont lép: 

6.1 Az intézmény fenntartója: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

Az intézmény felügyeleti és irányító szerve: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Felügyeleti és irányítási jogkörét Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

4. Az alapító okirat 7. pontja az alábbi szöveggel egészül ki: 
1.1 Az intézmény működési köre: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet. (1. sz. melléklet) 



5. Az alapító okirat 9. pontjában lévő 2009. december 31-ig érvényes közfeladat és 
tevékenység cím alatt felsorolt szakfeladatok a hatályukat vesztik. 

6. A 9. pontban az intézmény szakfeladatai a 2010. január 1-jei hatállyal az alábbiakkal 
egészülnek ki, illetve módosulnak: 

Szakfeladatai 2010. január 1-iei hatállyal: 

a.) Ellátandó alaptevékenysége: 
száma megnevezése 

Az intézmény szakágazati besorolása: 
8510 
851010 Iskolai előkészítő oktatás 
Az intézmény alap szakfeladata: 
851011 
851012 
562912 
562917 
851000 
811000 

Óvodai nevelés, ellátás 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
Óvodai intézményi étkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
Építményüzemeltetés 

b.) az alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítő tevékenysége: 
812100 
813000 
682002 

Altalános épülettakarítás 
Zöld terület kezelés 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

c.) az alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenysége: 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
d.) az ellátható vállalkozási tevékenysége: 

Az intézmény vállalkozási tevékenységeinek aránya nulla százalék 

7. A 12. pontban a feladatellátást szolgáló vagyon szövegének helyébe az alábbi lép: 

A feladatok ellátásához rendelkezésre áll a székhelyén 42309/73 hrsz. az Egyesített 
Bölcsődével közösen használt osztatlan ingatlan, a rajta található óvodai épülettel és 
gondnoki lakással. Telephelye kiegészül a Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Kht-
val közösen használt 42309/90 hrsz. ingatlanon lévő Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Széchenyi István Magyar -Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (1108 
Budapest, Újhegyi sétány 1-3.) leválasztható egységében kialakított négy csoportszobával, 
egy tornaszobával és kiszolgáló helyiségekkel együtt összesen 501 m2 területen, valamint 
játszóudvarral. A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az óvodában az éves leltár 
szerint nyilvántartott tárgyi eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és 
készletek. Az óvoda a rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatai ellátásához 
szabadon használhatja. 

8. A13. pontban a vagyon feletti rendelkezés joga szövegének helyébe az alábbi lép: 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
rendeletének megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 
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9. Az alapító okirat „záradék" rész helyébe az alábbi lép: 

Záradék: 

• Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Aprók Háza Óvoda (1108 
Budapest, Újhegyi sétány 5-7.) intézmény egységes szerkezetű módosított alapító 
okiratát a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
.../2010. (VIII. 26.) sz. határozatával hagyta jóvá. 

Budapest, 2010. augusztus 26. 

Dr. Neszteli István Verbai Lajos 
jegyző polgármester 



1/c. szamu melléklet 
TERVEZET 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 213/1993. (II. 9.) sz. 
határozatával jóváhagyott, a .../2010. (VIII. 26.) sz. határozatával módosított Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat APRÓK HÁZA ÓVODA (1108 Budapest, Újhegyi sétány 5-7.) 
alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. 9. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV 
tv. 4. § (1) és (2) bekezdése és az 1992. évi XXXVIII. tv. 88. § (l)-(3) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. § (5) bek. és a helyiségek 
bérbeadásáról szóló 24/2004. (V.20.) Bp. Főv. Kőb. Önk. rendelete, a 43/2008. (X. 17.) sz. 
módosítással együtt, a következők szerint módosítja 2010. szeptember 1-jei hatállyal: 

1./ Az intézmény neve, székhelye:, OM azonosítója: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Aprók Háza Óvoda 
1108 Budapest, Újhegyi sétány 5-7. 

Telephely e(i), címed): 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Széchenyi István Magyar -Német Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola (1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3.) 
OM azonosítója: 034428 

2.1 Az alapítás éve: 
1978. 

3./ Közvetlen jogelőd: 
Napközi Otthonos Óvoda 

4./ Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozattok) ): 
1978. évben, a X. kerületi Tanács VB. által létesített, a 213/1993. (II.9.) sz. Budapest Kőbányai 
Önkormányzat határozata. 

5./Az intézmény alapítója: (közvetlen jogelődjének) neve, székhelye: 
X. ker. Tanács Végrehajtó Bizottsága 
1102 Budapest, Pataki István tér 29. 

6./ Az intézmény fenntartója: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
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Az intézmény felügyeleti és irányító szerve: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Felügyeleti és irányítási jogkörét Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

1.1 Az intézmény működési köre: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet.(l. sz. melléklet) 

8./ Az intézmény besorolása 

a) tevékenység jellege alapján: 
Közszolgáltató költségvetési szerv 

b) feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint: 
Önállóan működő költségvetési szerv 
Meghatározott pénzügyi, gazdasági feladatait a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. (1102 Budapest, Szent László tér 29.) 

c) közszolgáltató szerv fajtája szerint: 
közintézmény 

9.1 Az intézmény közfeladata és tevékenysége: 

Szakfeladatai 2010. január 1-iei hatállyal: 

a.) Ellátandó alaptevékenysége: 
száma megnevezése 

Az intézmény szakágazati besorolása: 
8510 
851010 Iskolai előkészítő oktatás 
Az intézmény alap szakfeladata: 
851011 
851012 
562912 
562917 
851000 
811000 

Óvodai nevelés, ellátás 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
Óvodai intézményi étkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
ÉpítményQzemeltetés 

b.) Az alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítő tevékenysége: 
812100 
813000 
682002 

Altalános épülettakarítás 
Zöldterület kezelés 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

c.) Az alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenysége: 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
d.) Az ellátható vállalkozási tevékenysége: 

Az intézmény vállalkozási tevékenységeinek aránya nulla százalék 

2 



10./ Az intézmény alaptevékenysége: 
• Az óvoda a gyermekek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig ellátja a nevelési 

feladatokat. 
• Legalább napi 4 órát biztosít az ötödik életévét betöltött gyermekek számára a nevelési év 

kezdő napjától 
• Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába 

foglaló foglalkozások keretében folyik, ellátja a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint - a gyermekek napközbeni ellátásával 
összefüggő feladatokat is. 

• Nevelési programjának végrehajtása során együttműködik más nevelési-oktatási 
intézménnyel. 

• A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető 
tartós és súlyos rendellenességével küzdő integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű 
gyermekek ellátása a szakértői bizottság véleménye alapján. (Kt. 121.§ 29. b) 

11./ Az intézmény típusa: 
óvoda 

Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 
nincs 

Tagintézményed): 
nincs 

Maximális gyermek létszám: 
székhelyen: 200 fő 
telephelyen: 107 fő 

Tagozat: 

nincs 

Csoportok száma: 

székhelyen: 8 csoportszoba, telephelyen: 4 csoportszoba, 1 tornaszoba, játszóudvar 
12./ A feladatellátást szolgáló vagyon: 
A feladatok ellátásához rendelkezésre áll a székhelyén 42309/73 hrsz. az Egyesített Bölcsődével 
közösen használt osztatlan ingatlan, a rajta található óvodai épülettel és gondnoki lakással. 
Telephelye kiegészül a Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Kht-val közösen használt 
42309/90 hrsz. ingatlanon lévő Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Széchenyi 
István Magyar -Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3.) 
leválasztható egységében kialakított négy csoportszobával, egy tornaszobával és kiszolgáló 
helyiségekkel együtt összesen 501 m területen, valamint játszóudvarral. A feladatok 
ellátásához rendelkezésre állnak az óvodában az éves leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök, 
valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek. Az óvoda a rendelkezésére álló 
vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatai ellátásához szabadon használhatja. 

13./ A vagyon feletti rendelkezés joga: 
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Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeletének megfelelően, 
alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 

14./ Vezetőiének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási rendié: 

a./ Az intézmény vezetőiét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete határozott időre bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. 

b./ Az intézmény képviselete: 
Az intézményt az óvodavezető képviseli. A képviseleti jogát az intézményvezető az intézmény 
Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott módon átruházhatja az intézmény más 
közalkalmazottj ára. 

15./Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási iogviszony(ok) megjelölése: 

• A közalkalmazottak tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény, 

• Egyéb jogviszony esetében a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, 
valamint 

• A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján megbízási jogviszony 
keretében alkalmazza. 

Az intézmény hosszá és korbélvegzőjének hivatalos szövege 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Önkormányzat 
Aprók Háza Óvoda Aprók Háza Óvoda 
1108 Budapest, Újhegyi sétány 5-7. 1108 Budapest, Újhegyi sétány 5-7. 
a mindenkori telefonszám a Magyar Köztársaság címere 
OM azonosító 

17./ Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Záradék: 

• Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Aprók Háza Óvoda (1108 Budapest, 
Újhegyi sétány 5-7.) intézmény egységes szerkezetű módosított alapító okiratát a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete .../2010. (VIII. 26.) sz. 
határozatával hagyta jóvá. 

Budapest, 2010. augusztus 26. 

Dr. Neszteli István Verbai Lajos 
jegyző polgármester 
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1/b és 1/c 1. sz. melleklete 

Aprók Háza Óvoda körzete (1108 Budapest, Újhegyi sétány 5-7.) 

Bányató u. 
Gergely u. 95-től és 114-től végig 
Gőzmozdony u. 
Gyömrői út 96-tól és 99-től végig 
Lenfonó u. 
Mélytó u. 
Oltó u. 
Párau. 
Sibrik Miklós u. 30. 
Sütöde u. 
Szövőszék u. 
Tavas u. 
Újhegyi út 1-23-ig és 2-18-ig 



2/a. sz. melléklet 

TERVEZET 

A K/21239/1/2009/IL számú alapító okirat 
módosítása 

Módosítani kívánt rész: Módosított rész: 

Preambulum: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete a 
232/1994.(111. 8.) sz. határozatával kiadott, a 
973/1996.(Xn.l7.) sz., a 276/1999.(111. 23.) sz., 
894/2000.(X. 31.) sz., a 1050/2001.(XI. 20.), az 
1174/2003.(VI.19.) sz., a 1749/2003. (XII.18.) az 
1032/2005. (XI. 17.) és a750/2007. (VI. 14.) sz., 
a 1525/2007. (XII. 18.) és a 1530/2007. (XII. 18.) 
sz., a 49/2008. (I. 17.) sz., az 1042/2008. (VI. 
19.) és az 1045/2008. (VI. 19.) sz., a 1228/2008. 
(Vin.28.) sz., a 204/2009. (II. 19.) sz., a 
735/2009. (V. 21.) sz. határozatával módosított 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat MOCORGÓ ÓVODA (1101 
Budapest, Kőbányai u. 30.) intézmény alapító 
okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV tv. 9. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a költségvetési szervek 
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi 
CV tv. 4. § (1) és (2) bekezdése és az 1992. évi 
XXXVIII. tv. 88. § (1X3) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően, a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. tv. 37. § (5) bek. és a 
helyiségek bérbeadásáról szóló 24/2004. (V.20.) 
Bp. Főv. Kőb. Önk. rendelete, a 43/2008. (X. 
17.) sz. módosítással együtt, a következők szerint 
módosítja 2009. július 1-jei hatállyal: 

Preambulum: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete a 
232/1994.(111. 8.) sz. határozatával kiadott, a 
.../2010. (VHI. 26.) sz. határozatával módosított 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat MOCORGÓ ÓVODA (1101 
Budapest, Kőbányai u. 30.) intézmény alapító 
okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV tv. 9. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a költségvetési szervek 
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi 
CV tv. 4. § (1) és (2) bekezdése és az 1992. évi 
XXXVIII. tv. 88. § (l)-(3) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően, a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. tv. 37. § (5) bek. és a 
helyiségek bérbeadásáról szóló 24/2004. (V.20.) 
Bp. Főv. Kőb. Önk. rendelete, a 43/2008. (X. 
17.) sz. módosítással együtt, a következők szerint 
módosítja 2010. szeptember 1-jei hatállyal: 

\J Az intézmény neve, székhelye, OM 
azonosítója: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 
Mocorgó Óvoda 
1101 Budapest, Kőbányai u. 30. 
OM azonosítója: 034436 

1./ Az intézmény neve, székhelye, telephelyei 
OM azonosítója: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 
Mocorgó Óvoda 
1101 Budapest, Kőbányai u. 30. 

X 
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Telephelyed), címe(i): 
Nincs 
OM azonosítója: 034436 

6.1 Az intézmény fenntartója, felügyeleti és 
irányító szerve: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Jogkörét a Polgármesteri Hivatal útján 
gyakorolja. 

6.1 Az intézmény fenntartója: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Az intézmény felügyeleti és irányító szerve: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Felügyeleti és irányítási jogkörét 
Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

1.1 Az intézmény működési köre: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete által 
jóváhagyott működési körzet. 

7./ Az intézmény működési köre: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete által 
jóváhagyott működési körzet. (1. sz. melléklet) 

A 9. pontban az intézmény közfeladata és 
tevékenysége: 
Szakfeladata 2009. december 31-éig: 

Szakágazat Szakfeladat 

851020 óvodai nevelés 80111-5 Óvodai 
nevelés 

55230 intézményi 
közétkeztetés 55231-2 óvodai 

intézményi 
közétkeztetés 

80112-6 SNI 
gyermekek óvodai 
nevelése 

A 9. pontban az intézmény közfeladata és 
tevékenysége: 

A 9. pontban az intézmény közfeladata és 
tevékenysége: 
Szakfeladata 2009. december 31-éig: 

Szakágazat Szakfeladat 

851020 óvodai nevelés 80111-5 Óvodai 
nevelés 

55230 intézményi 
közétkeztetés 55231-2 óvodai 

intézményi 
közétkeztetés 

80112-6 SNI 
gyermekek óvodai 
nevelése 

Szakfeladatok 2010. 01.01. hatállyal 
9. pont a, részében az intézmény szakágazati 
besorolása: 
TEÁOR 8510 Iskolai előkészítő oktatás 

9. pont a, részében az intézmény további 
szakfeladatai: 

9. pont a, részében az intézmény alap 
szakfeladata: 

85100 Óvodai nevelés 

562912 Óvodai intézményi közétkeztetés 

Szakfeladatok 2010. 01.01. hatállyal 
9. pont a, részében az intézmény szakágazati 
besorolása: 
8510 
851010 Iskolai előkészítő oktatás 

Szakfeladatok 2010. 01.01. hatállyal 
9. pont a, részében az intézmény szakágazati 
besorolása: 
TEÁOR 8510 Iskolai előkészítő oktatás 

9. pont a, részében az intézmény további 
szakfeladatai: 

9. pont a, részében az intézmény alap 
szakfeladata: 

85100 Óvodai nevelés 

562912 Óvodai intézményi közétkeztetés 

9.pont a, részében az intézmény alap 
szakfeladata: 

Szakfeladatok 2010. 01.01. hatállyal 
9. pont a, részében az intézmény szakágazati 
besorolása: 
TEÁOR 8510 Iskolai előkészítő oktatás 

9. pont a, részében az intézmény további 
szakfeladatai: 

9. pont a, részében az intézmény alap 
szakfeladata: 

85100 Óvodai nevelés 

562912 Óvodai intézményi közétkeztetés 562912 Óvodai intézményi étkeztetés 



9. pont b, részében alaptevékenységhez 
kapcsolódó kisegítő és kiegészítő tevékenység: 
812100 Általános épülettakarítás 

813000 Zöldterület kezelés 

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, 
üzemeltetése 

9. pont c, részében oktatást kiegészítő egyéb 
tevékenység: 

9. pont d, részében az ellátható vállalkozási 
tevékenység: 

11./ Maximális tanulólétszám: 

Tagintézményeffl: 
nincs 
Telephelyed). címed): 
nincs 
Maximális gyermek létszám: 
120 fő 
Tagozat: 
nincs 

Csoportok száma: 
4 

13./ A vagyon feletti rendelkezés joga: 
A vagyon feletti rendelkezés jog gyakorlása a 
mindenkor érvényes Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat vagyonának 
gazdálkodási szabályairól szóló önkormányzati 
rendeletben foglaltak alapján történik. 

811000 Építményüzemeltetés 

9. pont b, részében alaptevékenységhez 
kapcsolódó kisegítő tevékenység: 
812100 Általános épülettakarítás 

813000 Zöldterület kezelés 

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, 
üzemeltetése 

9. pont c, részében az alaptevékenységhez 
kapcsolódó kiegészítő tevékenység: 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, 
üzemeltetése 
9. pont d, részében az ellátható vállalkozási 
tevékenység: 
Az intézmény vállalkozási tevékenységeinek 
aránya nulla százalék 

11./ Maximális tanulólétszám: 

Tagintézményeffl: 
Nincs 

Maximális gyermek létszám: 
150 fő 
Tagozat: 
nincs 

Csoportok száma: 
5 

13./ A vagyon feletti rendelkezés joga: 
Az intézmény a rendelkezésére álló 
helyiségeket a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat 
vagyonáról és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló rendeletének 
megfelelően, alapfeladatainak sérelme 
nélkül hasznosíthatja. 



Záradék: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Mocorgó Óvoda (1101 
Budapest, Kőbányai út 30.) intézmény egységes szerkezetű módosított alapító okiratát 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
.../2010. (VIII. 26.) sz. határozatával hagyta jóvá. 

Budapest, 2010. augusztus 26. 

Dr. Neszteli István Verbai Lajos 

jegyző polgármester 
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2/b. számú melléklet 

A K/21239/1/2009/II. számú alapító okirat 
módosítása 

1. Az alapító okiratpreambuluma helyébe az alábbi lép: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 232/1994.(111. 8.) 
sz. határozatával kiadott, a .../2010. (VIII. 26.) sz. határozatával módosított Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat MOCORGÓ ÓVODA (1101 Budapest, Kőbányai u. 
30.) intézmény alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. 9. § (4) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a költségvetési szervek jogállásáról és 
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV tv. 4. § (1) és (2) bekezdése és az 1992. évi XXXVIII. tv. 
88. § (l)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
tv. 37. § (5) bek. és a helyiségek bérbeadásáról szóló 24/2004. (V.20.) Bp. Főv. Köb. Önk. 
rendelete, a 43/2008. (X. 17.) sz. módosítással együtt, a következők szerint módosítja 2010. 
szeptember 1-jei hatállyal: 

2. Az alapító okirat 1. pontja helyébe az alábbi 1. pont lép: 

ÍJ Az intézmény neve, székhelye:, OM azonosítója: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Mocorgó Óvoda 
1101 Budapest, Kőbányai u. 30. 

Telephelyed), címed): 
nincs 
OM azonosítója: 034436 

3. Az alapító okirat 6. pontja helyébe az alábbi 6. pont lép: 
6./ Az intézmény fenntartója: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

Az intézmény felügyeleti és irányító szerve: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Felügyeleti és irányítási jogkorét Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

4. Az alapító okirat 7. pontja az alábbi szöveggel egészül ki: 
1.1 Az intézmény működési koré: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet. (1. sz. melléklet) 



5. Az alapító okirat 9. pontjában lévő 2009. december 31-ig érvényes közfeladat és 
tevékenység cím alatt felsorolt szakfeladatok a hatályukat vesztik. 

6. A 9. pontban az intézmény szakfeladatai a 2010. január 1-jei hatállyal az alábbiakkal 
egészülnek ki, illetve módosulnak: 

Szakfeladatai 2010. január 1-jei hatállyal: 

a.) Ellátandó alaptevékenysége: 
száma megnevezése 

Az intézmény szakágazati besorolása: 
8510 
851010 Iskolai előkészítő oktatás 
Az intézmény alap szakfeladata: 
851011 
851012 
562912 
562917 
851000 
811000 

Óvodai nevelés, ellátás 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
Óvodai intézményi étkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
Építményüzemeltetés 

b.) az alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítő tevékenysége: 
812100 
813000 
682002 

Általános épülettakarítás 
Zöld terület kezelés 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

c.) az alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenysége: 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
d.) az ellátható vállalkozási tevékenysége: 

Az intézmény vállalkozási tevékenységeinek aránya nulla százalék 

7. A 13. pontban a vagyon feletti rendelkezés joga szövegének helyébe az alábbi lép: 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
rendeletének megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 

8. Az alapító okirat „záradék" rész helyébe az alábbi lép: 

Záradék: 

• Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Mocorgó Óvoda (1101 
Budapest, Kőbányai út 30.) intézmény egységes szerkezetű módosított alapító okiratát 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a.../2010. 
(VIII. 26.) sz. határozatával hagyta jóvá. 

Budapest, 2010. augusztus 26. 

Dr. Neszteli István Verbai Lajos 
jegyző polgármester 
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2/c. számú melléklet 

TERVEZET 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 232/1994.(111. 8.) sz. 
határozatával kiadott, a .../2010. (VIII. 26.) sz. határozatával módosított Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat MOCORGÓ ÓVODA (1101 Budapest, Kőbányai u. 30.) 
intézmény alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. 9. § (4) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról 
szóló 2008. évi CV tv. 4. § (1) és (2) bekezdése és az 1992. évi XXXVIII. tv. 88. § (l)-(3) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. § (5) bek. 
és a helyiségek bérbeadásáról szóló 24/2004. (V.20.) Bp. Főv. Kőb. Önk. rendelete, a 43/2008. (X. 
17.) sz. módosítással együtt, a következők szerint módosítja 2010. szeptember 1-jei hatállyal: 

1.7 Az intézmény neve, székhelye:, OM azonosítója: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Mocorgó Óvoda 
1101 Budapest, Kőbányai u. 30. 

Telephelyed), címed): 

Nincs 

OM azonosítója: 034436 

2./ Az alapítás éve: 
1980. 
3./ Közvetlen jogelőd: 

MÁV Északi Járműjavító Üzem Óvodája 
1101 Budapest, Kőbányai út 30. 

4./ Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat(ok) ): 

232/1994. (III. 8.) sz. Budapest Kőbányai Önkormányzat határozata. 

5./ Az intézmény alapítója: (közvetlen jogelődjének) neve, székhelye: 

MÁV Északi Járműjavító 
1101 Budapest, Kőbányai u. 30. 

6./ Az intézmény fenntartója: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
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Felügyeleti és irányító szerve: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Felügyeleti és irányítási jogkörét Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

1.1 Az intézmény működési köre: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési korzet.(l. sz. melléklet) 

8./ Az intézmény besorolása 

a) tevékenység jellege alapján: 

Közszolgáltató költségvetési szerv 

b) feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint: 

Önállóan működő költségvetési szerv 
Meghatározott pénzügyi, gazdasági feladatait a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. (1102 Budapest, Szent László tér 29.) 

c) közszolgáltató szerv fajtája szerint: 

közintézmény 

9.1 Az intézmény közfeladata és tevékenysége: 

Szakfeladatai 2010. január 1-iei hatállyal: 
a.) Ellátandó alaptevékenysége:  

szama megnevezése 
Az intézmény szakágazati besorolása: 
8510 
851010 Iskolai előkészítő oktatás 
Az intézmény alap szakfeladata: 
851011 
851012 
562912 
562917 
851000 
811000 

Óvodai nevelés, ellátás 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
Óvodai intézményi étkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
Építményüzemeltetés  

b.) az alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítő tevékenysége: 
812100 
813000 
682002 

Általános épülettakarítás 
Zöld terület kezelés 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

c.) az alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenysége: 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
d.) az ellátható vállalkozási tevékenysége: 

Az intézmény vállalkozási tevékenységeinek aránya nulla százalék 
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10./ Az intézmény alaptevékenysége: 
• Az óvoda a gyermekek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig ellátja a nevelési 

feladatokat. 
• Legalább napi 4 órát biztosít az ötödik életévét betöltött gyermekek számára a nevelési év 

kezdő napjától 
• Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába 

foglaló foglalkozások keretében folyik, ellátja a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint - a gyermekek napközbeni ellátásával 
összefüggő feladatokat is. 

• Nevelési programjának végrehajtása során együttműködik más nevelési-oktatási 
intézménnyel. 

• Integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése - az enyhe fokban 
sérült gyermekek részére: látáscsökkent, halláscsökkent, mozgássérült.(Kt. 121.§ 29.a ). 

• A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető 
tartós és súlyos rendellenességével küzdő integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű 
gyermekek ellátása a szakértői bizottság véleménye alapján. (Kt. 121.§ 29. b) 

11./ Az intézmény típusa: 
óvoda 

Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 

Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált ellátása, enyhe fokban sérült: látáscsökkent, 
halláscsökkent, mozgássérült gyermekek részére. 

Tagintézményed): 
nincs 

Maximális gyermek létszám: 
150 fő 

Tagozat: 
nincs 

Csoportok száma: 
5 

12./ A feladatellátást szolgáló vagyon: 

A feladatok ellátásához rendelkezésre áll a székhelyén lévő 38920. hrsz. ingatlan a rajta található 
óvodai épülettel. A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az óvodában az éves leltár szerint 
nyilvántartott tárgyi eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek. Az 
óvoda a rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatai ellátásához szabadon 
használhatja. 
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13./ A vagyon feletti rendelkezés joga: 
Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeletének megfelelően, 
alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 

14./Vezetőiének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási rendje; 

a./ Az intézmény vezetőiét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete határozott időre bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. 

b./ Az intézmény képviselete: 

Az intézményt az óvodavezető képviseli. A képviseleti jogát az intézményvezető az intézmény 
Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott módon átruházhatja az intézmény más 
közalkalmazottjára. 

15./ Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási iogviszonv(ok) megjelölése; 

• A közalkalmazottak tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény, 

• Egyéb jogviszony esetében a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. Törvény, 
valamint 

• A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján megbízási jogviszony 
keretében alkalmazza. 

Az intézmény hosszú és korbélyegzőjének hivatalos szövege 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Önkormányzat 
Mocorgó Óvoda Mocorgó Óvoda 
1101 Budapest, Kőbányai út 30. 1101 Budapest, Kőbányai út 30. 
a mindenkori telefonszám a Magyar Köztársaság címere 
OM azonosító 

17./ Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Záradék; 

• Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Mocorgó Óvoda (1101 Budapest, 
Kőbányai út 30.) intézmény egységes szerkezetű módosított alapító okiratát a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a .../2010. (VIII. 26.) sz. 
határozatával hagyta j óvá. 

Budapest, 2010. augusztus 26. 

Dr. Neszteli István Verbai Lajos 
jegyző polgármester 
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2/b és 2/c 1. sz. melléklete 

Mocorgó Óvoda körzete (1101 Budapest, Kőbányai út 30.) 

Hungária körút 5-7-ig, 9-13-ig 
Kismartoni u. 
Kőbányai u. 30. 
Kőbánya u. 43/A-43/C-ig, Kőbányai u. 45/A „TARA" lakópark F,G, J, H, K, és a „ Karéj" 
épületegyüttesből a TI, T2 épületek 
Könyves Kálmán körút páratlan oldal 
Lengyel sétány 
Vajda Péter u. páratlan oldal 



A K/31202/2/2009/IL számú alapító okirat 
módosítása 

Módosítani kívánt rész: 

Preambulum: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete al94/1993.(II. 
9.) sz. határozatával kiadott, a 914/1998.(VI. 16.) 
sz., a 45/1999.(1. 19.) sz., a 271/1999.(111. 23.) 
sz., és azl041/2001.(XI. 20.), az 1774/2003. (XII. 
18.), a 396/2004. (V.20.) sz., és , a 617/2005. 
(Vü. 07.) sz. 617/2005. (VII. 07.) sz.. a 
118/2006. (111.16) sz., 750/2007. (VI.14.) sz., 
1525 /2007. (XII.18).sz. és a 1530/2007. (XII. 
18.) sz., a 73/2008. (I. 17.) sz., 1042/2008. (VI. 
19.) sz., az 1052/2008. (VI. 19.) sz., 1672/2008. 
(XI. 20.) és a 1673/2008. (XI. 20) sz., 387/2009. 
(Iü. 19.) sz., a 757/2009. (V. 21.) sz., az 
1501/2009.(IX. 24.) sz. határozatával módosított 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Széchenyi István Magyar-
Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
(1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3.) intézmény 
alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV tv. 9. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a költségvetési szervek 
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi 
CV tv. 4. § (1) és (2) bekezdése és az 1992. évi 
XXXVIII. tv. 88. § (l)-(3) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően, a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. tv. 37. § (5) bek., a helyiségek 
bérbeadásáról szóló 24/2004. (V.20.) és a 
43/2008. (X. 17.) Bp. Főv. Kőb. Önk. rendeletei 
alapján a következők szerint adja ki 2009. 
október 1-jei hatállyal: 

1.1 Az intézmény neve, székhelye, OM 
azonosítója: 
Magyar nyelven: Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola 
1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. 

Módosított rész: 

Preambulum: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete al94/1993.(II. 
9.) sz. határozatával kiadott, az .../2010.(VIII. 
26.) sz. határozatával módosított Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola (1108 Budapest, 
Újhegyi sétány 1-3.) intézmény alapító okiratát a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV 
tv. 9. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a költségvetési szervek jogállásáról és 
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV tv. 4. § (1) 
és (2) bekezdése és az 1992. évi XXXVIII. tv. 
88. § (1>(3) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően, a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. tv. 37. § (5) bek., a helyiségek 
bérbeadásáról szóló 24/2004. (V.20.) és a 
43/2008. (X. 17.) Bp. Főv. Kőb. Önk. rendeletei 
alapján a következők szerint adja ki 2010. 
szeptember 1-jei hatállyal: 

1./ Az intézmény neve, székhelye, telephelyei 
OM azonosítója: 
Magyar nyelven: Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola 
1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. 
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Német nyelven: Selbstverwaltung des X. Bezirks 
- Kőbánya - der Haupstadt Budapest 
Allgemeinbildende 8 - Klassen - Schule „István 
Széchenyi" mit zwei Unterrichtssprachen -
Ungarisch - Deutsch 1108 Budapest, Újhegyi 
stny. 1-3. 
OM azonosító: 034966 

Német nyelven: Selbstverwaltung des X. Bezirks 
- Kőbánya - der Haupstadt Budapest 
Allgemeinbildende 8 - Klassen - Schule „István 
Széchenyi" mit zwei Unterrichtssprachen -
Ungarisch - Deutsch 1108 Budapest, Újhegyi 
stny. 1-3. 

Telephelye(i),: nincs 
OM azonosító: 034966 

6./ Az intézmény fenntartója, felügyeleti és 
irányító szerve: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Jogkörét a Polgármesteri Hivatal útján 
gyakorolja. 

6J Az intézmény fenntartója: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Az intézmény felügyeleti és irányító szerve: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Felügyeleti és irányítási jogkörét 
Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

1.1 Az intézmény működési köre: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete által 
jóváhagyott működési körzet. 

1.1 Az intézmény működési köre: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete által 
jóváhagyott működési körzet. (1. sz. melléklet) 

A 9. pontban az intézmény közfeladata és 
tevékenysége: 
Szakfeladata 2009. december 31-éig: 

TEÁOR 80.10 alapfokú oktatás 
55.51 munkahelyi étkeztetés 

Szakágazat Szakfeladat 
852010 alapfokú 80121-4 nappali 
oktatás rendszerű, 

általános 
műveltséget 

80510 oktatáshoz megalapozó 
kapcsolódó egyéb oktatás 
tevékenység 80511-3 napközi 

otthoni és 
55230 intézményi tanulószobai 
közétkeztetés foglalkozás 

(szorgalmi időben) 
92400 55232-3 iskolai 
sporttevékenység intézményi 

közétkeztetés 
92403-6 diáksport 

A 9. pontban az intézmény közfeladata és 
tevékenysége: 

A 9. pontban az intézmény közfeladata és 
tevékenysége: 
Szakfeladata 2009. december 31-éig: 

TEÁOR 80.10 alapfokú oktatás 
55.51 munkahelyi étkeztetés 

Szakágazat Szakfeladat 
852010 alapfokú 80121-4 nappali 
oktatás rendszerű, 

általános 
műveltséget 

80510 oktatáshoz megalapozó 
kapcsolódó egyéb oktatás 
tevékenység 80511-3 napközi 

otthoni és 
55230 intézményi tanulószobai 
közétkeztetés foglalkozás 

(szorgalmi időben) 
92400 55232-3 iskolai 
sporttevékenység intézményi 

közétkeztetés 
92403-6 diáksport 

Szakfeladatok 2010. 01.01. hatállyal 
9. pont a, részében az intézmény szakágazati 
besorolása: 
TEÁOR 8520 Alapfokú oktatás 

Szakfeladatok 2010. 01.01. hatállyal 
9. pont a, részében az intézmény szakágazati 
besorolása: 
8520 
852010 Alapfokú oktatás 

á 



9. pont a, részében az intézmény további 
szakfeladatai: 

9. pont a, részében az intézmény alap 
szakfeladata: 
85201 Általános iskolai nevelés, oktatás alsó 
tagozaton 

85202 Általános iskolai nevelés, oktatás felső 
tagozaton 

9. pont a, részében az intézmény további 
szakfeladatai: 

9. pont a, részében az intézmény alap 
szakfeladata: 
85201 Általános iskolai nevelés, oktatás alsó 
tagozaton 

85202 Általános iskolai nevelés, oktatás felső 
tagozaton 

9.pont a, részében az intézmény alap 
szakfeladata: 

9. pont a, részében az intézmény további 
szakfeladatai: 

9. pont a, részében az intézmény alap 
szakfeladata: 
85201 Általános iskolai nevelés, oktatás alsó 
tagozaton 

85202 Általános iskolai nevelés, oktatás felső 
tagozaton 

9. pont a, részében az intézmény további 
szakfeladatai: 

9. pont a, részében az intézmény alap 
szakfeladata: 
85201 Általános iskolai nevelés, oktatás alsó 
tagozaton 

85202 Általános iskolai nevelés, oktatás felső 
tagozaton 

855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi 
otthoni nevelése 
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános 
iskolai tanulószobai nevelése 
811000 Építményüzemeltetés 

855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi 
otthoni nevelése 
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános 
iskolai tanulószobai nevelése 
811000 Építményüzemeltetés 

855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi 
otthoni nevelése 
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános 
iskolai tanulószobai nevelése 
811000 Építményüzemeltetés 

855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi 
otthoni nevelése 
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános 
iskolai tanulószobai nevelése 
811000 Építményüzemeltetés 

855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi 
otthoni nevelése 
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános 
iskolai tanulószobai nevelése 
811000 Építményüzemeltetés 

8901 Esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód 
megvalósulását célzó tevékenység 

89011 Esélyegyenlőség elősegítését és az 
egyenlő bánásmód megvalósulását célzó 
tevékenység 

855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi 
otthoni nevelése 
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános 
iskolai tanulószobai nevelése 
811000 Építményüzemeltetés 

8901 Esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód 
megvalósulását célzó tevékenység 

89011 Esélyegyenlőség elősegítését és az 
egyenlő bánásmód megvalósulását célzó 
tevékenység 

8901 Esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód 
megvalósulását célzó tevékenység 

89011 Esélyegyenlőség elősegítését és az 
egyenlő bánásmód megvalósulását célzó 
tevékenység 
9. pont b, részében alaptevékenységhez 
kapcsolódó kisegítő és kiegészítő tevékenység: 
812100 Általános épülettakarítás 
813000 Zöldterület kezelés 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, 
üzemeltetése (iskolai büfé) 
811000 építmény üzemeltetése 

9. pont b, részében alaptevékenységhez 
kapcsolódó kisegítő tevékenység: 
812100 Általános épülettakarítás 
813000 Zöldterület kezelés 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, 
üzemeltetése 

9. pont b, részében alaptevékenységhez 
kapcsolódó kisegítő és kiegészítő tevékenység: 
812100 Általános épülettakarítás 
813000 Zöldterület kezelés 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, 
üzemeltetése (iskolai büfé) 
811000 építmény üzemeltetése 

9. pont c, részében oktatást kiegészítő egyéb 
tevékenység: 

9. pont c, részében az alaptevékenységhez 
kapcsolódó kiegészítő tevékenység: 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, 
üzemeltetése 

9. pont c, részében az alaptevékenységhez 
kapcsolódó kiegészítő tevékenység: 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, 
üzemeltetése 

9. pont d, részében az ellátható vállalkozási 
tevékenység: 

9. pont d, részében az ellátható vállalkozási 
tevékenység: 
Az intézmény vállalkozási tevékenységeinek 
aránya nulla százalék 

9. pont d, részében az ellátható vállalkozási 
tevékenység: 
Az intézmény vállalkozási tevékenységeinek 
aránya nulla százalék 

10./ Az intézmény alaptevékenysége: 

Az iskola integrációs felkészítést folytat felmenő 
rendszerben a 2006/07-es tanévtől. 

10./ Az intézmény alaptevékenysége: 

Az intézmény az Integrációs Pedagógiai 
Program (IPR) szerint képesség
kibontakoztató, integrációs felkészítést 
biztosíthat. 



11./ Maximális tanulólétszám: 

maximális tanulólétszám: 
672 fő 
24 osztály 
tagintézmény: nincs 
telephelye(i),: nincs 

11./ Maximális tanulólétszám: 

maximális tanulólétszám: 
672 fő 
24 osztály 
tagintézmény: nincs 

11./ Maximális tanulólétszám: 

maximális tanulólétszám: 
672 fő 
24 osztály 
tagintézmény: nincs 
telephelye(i),: nincs 

12./ A feladatellátást szolgáló vagyon: 
A feladatok ellátásához rendelkezésre áll a 
székhelyén lévő 42309/90 hrsz. a Szivárvány 
Szociális Gondoskodást Nyújtó Kht.-vel , az 
Aprók Háza Óvoda telephelyeként 3 óvodai 
csoport részére biztosított közösen használt 
osztatlan ingatlan a rajta található iskolai 
épülettel, és az iskolában éves leltár szerint 
nyilvántartott tárgyi eszközök, valamint a 
fenntartó által biztosított pénzeszközök és 
készletek. Az iskola a rendelkezésére álló 
vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatainak 
ellátásához szabadon használhatja. 

12./ A feladatellátást szolgáló vagyon: 
A feladatok ellátásához rendelkezésre áll a 
székhelyén lévő 42309/90 hrsz. a Szivárvány 
Szociális Gondoskodást Nyújtó Kht.-vel és az 
Aprók Háza Óvodával - négy óvodai csoport 
részére, egy tornaszobával és kiszolgáló 
helyiségekkel együtt összesen 501 m2 területen, 
valamint játszóudvarral, telephelyeként 
biztosított - közösen használt osztatlan ingatlan a 
rajta található iskolai épülettel, és az iskolában 
éves leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök, 
valamint a fenntartó által biztosított 
pénzeszközök és készletek. Az iskola a 
rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő
oktató feladatainak ellátásához szabadon 
használhatja. 

Záradék: 

• Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Széchenyi István Magyar-Német Két 
Tanítási nyelvű Általános Iskola (1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3.) intézmény egységes 
szerkezetű módosított alapító okiratát a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete az .../2010. (VIII.26.) sz. határozatával adja ki. 

• Őrzi a megszűnt Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Sibrik Miklós 
Általános Iskola(l 108 Budapest, Sibrik Miklós út. 66.) teljes irattárát, anyakönyveit. 

Budapest, 2010. augusztus 26. 

Dr. Neszteli István Verbai Lajos 

jegyző polgármester 



3/b. sz. melléklet 

A K/31202/2/2009/II. számú alapító okirat 
módosítása 

1. Az alapító okiratpreambuluma helyébe az alábbi lép: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete al94/1993.(II. 9.) 
sz. határozatával kiadott, az .../2010.(VIII. 26.) sz. határozatával módosított Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Széchenyi István Magyar-Német Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola (1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3.) intézmény alapító 
okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. 9. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi 
CV tv. 4. § (1) és (2) bekezdése és az 1992. évi XXXVIII. tv. 88. § (l)-(3) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. § (5) bek., a 
helyiségek bérbeadásáról szóló 24/2004. (V.20.) és a 43/2008. (X. 17.) Bp. Főv. Köb. Önk. 
rendeletei alapján a következők szerint adja ki 2010. szeptember 1-jei hatállyal: 

2. Az alapító okirat 1. pontja helyébe az alábbi 1. pont lép: 

Magyar nyelven:Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. 
Német nyelven: Selbstverwaltung des X. Bezirks - Kőbánya - der Haupstadt Budapest 
Allgemeinbildende 8 - Klassen - Schule „István Széchenyi" mit zwei Unterrichtssprachen -
Ungarisch - Deutsch 1108 Budapest, Újhegyi stny. 1-3. 

Telephelye(i),: nincs 
OM azonosító: 034966 

3. Az alapító okirat 6. pontja helyébe az alábbi 6. pont lép: 
6./ Az intézmény fenntartója: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

Az intézmény felügyeleti és irányító szerve: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Felügyeleti és irányítási jogkörét Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

4. Az alapító okirat 7. pontja az alábbi szöveggel egészül ki: 
1.1 Az intézmény működési köre: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet. (1. sz. melléklet) 

5. Az alapító okirat 9. pontjában lévő' 2009. december 31-ig érvényes közfeladat és 
tevékenység cím alatt felsorolt szakfeladatok a hatályukat vesztik. 

A 



6. A 9. pontban az intézmény szakfeladatai a 2010. január 1-jei hatállyal az alábbiakkal 
egészül ki, illetve módosulnak: 

9. Szakfeladatai 2010. január 1-jei hatállyal: 

a.) Ellátandó alaptevékenysége: 
száma | megnevezése 

Az intézmény szakágazati besorolása: 
8520 
852010 Alapfokú oktatás 
Az intézmény a ilap szakfeladata: 

852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4. évfolyam 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8. évfolyamon 

852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 
évfolyamon 

1-4. 

852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8. 
évfolyamon 

562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
855911 Altalános iskolai napközi otthoni nevelés 
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
855914 Altalános iskolai tanulószobai nevelés 
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 

890111 Esélyegyenlőséget célzó általános és komplex tevékenységek és programok 

890112 Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenység és programok 

890114 Speciális tehetséggondozási programok hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok részére 

931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és - támogatása 
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatás 
811000 Epítményflzemeltetés 

b.) az alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítő tevékenysége: 
812100 Általános épülettakarítás 
813000 Zöld terület kezelés 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
c.) az alaptevé kenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenysége: 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
d.) az elláthat) i vállalkozási tevékenysége: 

Az intézmény vállalkozási tevékenységeinek aránya nulla százalék 

7. A 10. pontban az intézmény alaptevékenysége az alábbiakkal egészül ki: 

10./ Az intézmény alaptevékenysége: 

• Az intézmény az Integrációs Pedagógiai Program (IPR) szerint képesség
kibontakoztató, integrációs felkészítést biztosíthat. 
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8. A 11. pontban az intézmény maximális tanulólétszáma az alábbira módosul: 

maximális tanulólétszám: 
672 fő 
24 osztály 

tagintézmény: nincs 

9. A12. pontban az intézmény feladatellátást szolgáló vagyona az alábbiakkal egészül ki: 

12./ A feladatellátást szolgáló vagyon: 

A feladatok ellátásához rendelkezésre áll a székhelyén lévő 42309/90 hrsz. a Szivárvány 
Szociális Gondoskodást Nyújtó Kht.-vel és az Aprók Háza Óvodával - négy óvodai csoport 
részére, egy tornaszobával és kiszolgáló helyiségekkel együtt összesen 501 m területen, 
valamint játszóudvarral, telephelyeként biztosított - közösen használt osztatlan ingatlan a 
rajta található iskolai épülettel, és az iskolában éves leltár szerint nyilvántartott tárgyi 
eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek. Az iskola a 
rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatainak ellátásához szabadon 
használhatja. 

10. Az alapító okirat „záradék" rész helyébe az alábbi lép: 

Záradék: 

• Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Széchenyi István Magyar-
Német Két Tanítási nyelvű Általános Iskola (1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3.) 
intézmény egységes szerkezetű módosított alapító okiratát a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az .../2010. (VIII.26.) sz. 
határozatával adja ki. 

• Őrzi a megszűnt Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Sibrik Miklós 
Általános Iskola(l 108 Budapest, Sibrik Miklós út. 66.) teljes irattárát, anyakönyveit. 

Budapest, 2010. augusztus 26. 

Dr. Neszteli István Verbai Lajos 
jegyző polgármester 



3/c. számú melléklet 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete al94/1993.(11. 9.) 
sz. határozatával kiadott, az .../2010.(VIII. 26.) sz. határozatával módosított Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Széchenyi István Magyar-Német Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola (1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3.) intézmény alapító 
okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. 9. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi 
CV tv. 4. § (1) és (2) bekezdése és az 1992. évi XXXVIII. tv. 88. § (l)-(3) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. § (5) bek., a 
helyiségek bérbeadásáról szóló 24/2004. (V.20.) és a 43/2008. (X. 17.) Bp. Főv. Kőb. Önk. 
rendeletei alapján a következők szerint adja ki 2010. szeptember 1-jei hatállyal: 

1./ Az intézmény neve, székhelye, OM azonosítója 

Magyar nyelven:Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
1108 Budapest, Újhegyi sétány 1 -3. 
Német nyelven: Selbstverwaltung des X. Bezirks - Kőbánya - der Haupstadt Budapest 
Allgemeinbildende 8 - Klassen - Schule „István Széchenyi" mit zwei Unterrichtssprachen -
Ungarisch - Deutsch 1108 Budapest, Újhegyi stny. 1-3. 

Telephelye(i),: nincs 
OM azonosító: 034966 

2./Az alapítás éve: 
1978. 

3./ Közvetlen jogelőd: 
nincs 

4J Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat(ok) ): 

1978. évben, a X. kerületi Tanács VB. szerv által létesített, a 194/1993. (II.9.) sz. Budapest 
Kőbányai Önkormányzat határozata. 

5./Az intézmény alapítója: (közvetlen jogelődjének) neve, székhelye: 

X. ker. Tanács Végrehajtó Bizottsága 
1102 Budapest, Pataki István tér 29. 

6./ Az intézmény fenntartója: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
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Az intézmény felügyeleti és irányító szerve: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Felügyeleti és irányítási jogkörét Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

1.1 Az intézmény működési koré: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet. (1. sz. melléklet) 

8./ Az intézmény besorolása: 
a) tevékenység jellege alapján: 
Közszolgáltató költségvetési szerv 

b) feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint: 
Önállóan működő költségvetési szerv 
Meghatározott pénzügyi, gazdasági feladatait a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. (1102 Budapest, Szent László tér 29.) 

c) közszolgáltató szerv fajtája szerint: 
közintézmény 
9, Az intézmény közfeladata és tevékenysége: 

Szakfeladatai 2010. január 1-jei hatállyal: 

a.) Ellátandó a aptevékenysége: 
száma | megnevezése 

Az intézmény szakágazati besorolása: 
8520 
852010 Alapfokú oktatás 
Az intézmény alap szakfeladata: 

852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4. évfolyam 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8. évfolyamon 

852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 
évfolyamon 

1-4. 

852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 
évfolyamon 

5-8. 

562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napkőzi otthoni nevelése 
855914 Altalános iskolai tanulószobai nevelés 
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 

890111 Esélyegyenlőséget célzó általános és komplex tevékenységek és programok 

890112 Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenység és programok 

890114 Speciális tehetséggondozási programok hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok részére 

931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és - támogatása 
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatás 
811000 Epítményüzemeltetés 

/í 
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b.) az alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítő tevékenysége: 
812100 
813000 
682002 

Általános épülettakarítás 
Zöld terület kezelés 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

c.) az alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenysége: 
682002 | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
d.) az ellátható vállalkozási tevékenysége 

Az intézmény vállalkozási tevékenységeinek aránya nulla százalék 

10./ Az intézmény alaptevékenysége: 
• Az iskola feladata biztosítani az alapfokú nevelést-oktatást, a tanuló érdeklődésének, 

képességének és tehetségének megfelelően felkészíteni a tanulót a középiskolai, illetve 
szakiskolai továbbtanulásra, valamint a társadalomba való beilleszkedésre a képviselő
testület által jóváhagyott pedagógiai programjának megfelelően. 

• Az iskola a tanulók érdeklődése, igénye szerint nem kötelező (választható) tanórai 
foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, illetve kiegészítő 
ismeretek átadása céljából. Fokozott figyelmet fordít a veszélyeztetett gyermekekkel 
való foglalkozásra. 

• Az intézmény az Integrációs Pedagógiai Program (IPR) szerint képesség
kibontakoztató, integrációs felkészítést biztosíthat. 

• Fogadja körzetéből azokat a tanulókat, akik a Nevelési Tanácsadó véleménye alapján 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdenek. 

• Az intézmény 2006. szeptember 1-től magyar-német két tannyelvű képzést folytat, 
első évfolyamtól felmenő rendszerben, fogadja a kerületből a magyar-német két 
tannyelvű képzést igénylő tanulókat. 

• A szülők igénye alapján napközis, tanulószobai valamint iskolaotthonos 
foglalkozásokat szervez, mely alatt biztosítja a gyermek napközbeni ellátásával 
összefüggő feladatokat (étkeztetés, ügyelet), és az iskolai felkészítést. 

• Iskolai könyvtárat működtet, melynek szolgáltatásait a tanulók és pedagógusok 
minden nap igénybe vehetik. 

• Biztosítja a mindennapos testedzés lehetőségét. 
• Megszervezi a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztató oktatását. 
• Az intézményben dolgozók részére étkeztetést biztosít. 
• Gyógy-testnevelést biztosít a kerület általános iskolái számára. 
• Kis létszámú fejlesztő osztályokban (maximum 15 fő/osztály) biztosítja a 

felzárkóztató oktatást 1-8. évfolyamon, ez 2005. szeptember elsejétől kimenő 
rendszerben megszűnik. 

• Emelt szintű testnevelés és sportoktatás 
• Pedagógiai programjának végrehajtása során együttműködik más nevelési-oktatási 

intézménnyel. 
• A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető 

tartós és súlyos rendellenességével küzdő, integráltan nevelhető tanulók ellátása a 
szakértői bizottság véleménye alapján. (Kt. 121. § 29. a) 

• A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 
vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő integráltan nevelhető sajátos 
nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátása a szakértői bizottság véleménye alapján. 
(Kt. 121.§29.b) 
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11./ Az intézmény típusa: 
általános iskola 

tagozata: nincs 
magyar-német két tanítási nyelvű oktatást folytat 1-8. évfolyamon 

nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 

nincs 

Emelt szintű testnevelés és sportoktatás. 

évfolyamok száma: 
8 
maximális tanulólétszám: 
672 fő 
24 osztály 

tagintézmény: nincs 

12J A feladatellátást szolgáló vagyon: 

A feladatok ellátásához rendelkezésre áll a székhelyén lévő 42309/90 hrsz. a Szivárvány 
Szociális Gondoskodást Nyújtó Kht-vel és az Aprók Háza Óvodával - négy óvodai csoport 
részére, egy tornaszobával és kiszolgáló helyiségekkel együtt összesen 501 m területen, 
valamint játszóudvarral, telephelyeként biztosított - közösen használt osztatlan ingatlan a 
rajta található iskolai épülettel, és az iskolában éves leltár szerint nyilvántartott tárgyi 
eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek. Az iskola a 
rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatainak ellátásához szabadon 
használhatja. 

13./ Az intézmény vagyon feletti rendelkezés joga: 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeletének 
megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 

14./ Vezetőiének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási 
rendje: 

a.) Az intézmény vezetőiét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete határozott időre bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. 

b.) Az intézmény képviselete: 

Az intézményt az iskola igazgatója képviseli. A képviseleti jogát az intézményvezető az 
intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott módon átruházhatja az 
intézmény más közalkalmazottjára. 
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15./Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyfok) megjelölése: 

• A közalkalmazottak tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény, 

• Egyéb jogviszony esetében a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. 
törvény, valamint 

• A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján megbízási jogviszony 
keretében alkalmazza. 

16./ Az intézmény hosszú és körbélyegzőjének hivatalos szövege 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Önkormányzat 
Széchenyi István Magyar-Német Két Széchenyi István Magyar-Német Két 
Tanítási nyelvű Általános Iskola Tanítási nyelvű Általános Iskola 
Német nyelven: Német nyelven: 
Selbstverwaltung des X. Bezirks - Kőbánya Selbstverwaltung des X. Bezirks - Kőbánya 
- der Haupstadt Budapest - der Haupstadt Budapest 
Allgemeinbildende 8 - Klassen - Schule Allgemeinbildende 8 - Klassen - Schule 
„István Széchenyi" mit zwei „István Széchenyi" mit zwei 
Unterrichtssprachen - Ungarisch - Deutsch Unterrichtssprachen - Ungarisch - Deutsch 

1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. 
a mindenkori telefonszám a Magyar Köztársaság címere 
OM azonosító 

n.í Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Záradék: 

• Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Széchenyi István Magyar-
Német Két Tanítási nyelvű Általános Iskola (1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3.) 
intézmény egységes szerkezetű módosított alapító okiratát a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az .../2010. (VIII.26.) sz. 
határozatával adja ki. 

• Őrzi a megszűnt Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Sibrik Miklós 
Általános Iskola(l 108 Budapest, Sibrik Miklós út. 66.) teljes irattárát, anyakönyveit. 

Budapest, 2010. augusztus 26. 

Dr. Neszteli István 
jegyző 

Verbai Lajos 
polgármester 



3/b és 3/c 1. sz. melléklete 

Széchenyi István Általános Iskola körzete (1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3.) 

Agyagfejtő u. 
Bányató u. 
Gergely u. 95-től és 114-től végig 
Gőzmozdony u. 
Gyömrői u. 96-tól és 99-től végig 
Harmat u. 142-166-ig 
Lavottau. 2-24-ig, 1-23-ig 
Lenfonó u. 
Mádiu. 148-170-ig 
Mélytó u. 
Oltó u. 
Pára u. 
Sibrik Miklós u.30. 
Sibrik Miklós u.64-68-ig 
Sütöde u. 
Szőlővirág u. 
Szövőszék u. 
Tavas u. 
Tóvirág u. 
Újhegyi út 1-23-ig, 2-18-ig 
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SZAKÉRTŐI SZAKVÉLEMÉNY 

A X. kerületi Kőbányai Önkormányzat Aprók Háza óvodát érintő változásokról 

SZAKÉRTŐ: 
Kákujá Klára 
Lak i i 2316. Tököl, Kisfaludy S. U. 5/C. 
Telefo|/fax: 3140-184 (06 20 260 77 04) 
OKÉÍkeng.száma: 005850-02 

ál 
Időpont: 2010. július. 14. 

MEGBÍZÓ: 
X. kerületi Kőbányai Önkormányzat 
Cím: 1102. Budapest, Szent László tér. 29. 
Telefon: 4338-150 

Időpont: 2010. július. 14. 

Z<3. 
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JBÍZÓLEVÉL AZONOSÍTÓ SZÁMA: 

KÉRTŐI ENGEDÉLY AZONOSÍTÓ SZÁMA: OKÉV 005850-02 
Szakterület: 

• óvodai nevelés, 
• pedagógiai értékelés, 
• tanügyigazgatás, 
• közoktatási szakterület, 

Elérhetőség: 06 20260 77 04 telefon/fax: 3140-184 
Megbízó neve: Budapest Főváros X. kerületi Kőbányai Önkormányzat 
Címe: 11. 02. Budapest, Szent László tér. 29. 
Telefonszáma: 4338-150 

íakértői felkérésem a Budapesti X. kerületi Aprók Háza óvoda (1108. Budapest, Újhegyi 
tány 5-7.) átszervezéséhez szükséges szakértői véleményt tartalmazza. 

lényemet a -
2006. évi LXXI. törvény a közoktatásról, az 1993. évi LXXIX törvény módosítása 
102.§.(10)-(12), VI. fejezet (3). 

i 1992. évi XXXIII. Munka Törvénykönyv (módosításokkal) 
! 19992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról (módosításokkal) 
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, 
a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/199.(VI. 8.) MKM. rendelet, 

'kiegészítve az érvényben lévő OM rendeletekkel - alapján készítettem. 

:értői véleményem elkészítéséhez az alábbi dokumentumokat kaptam meg: 
■■ A X. kerületi Kőbányai Önkormányzat Minőségirányítási Programja. 
;■ A X. kerületi Kőbányai Önkormányzat előterjesztési tervezete. 
■ A X. kerületi Kőbányai Önkormányzat fejlesztési terve. 
> A X. kerületi Kőbányai Önkormányzat intézkedési terve. 
í" A X. kerületi Kőbányai Önkormányzat képviselőtestületi határozata. 
j 
tői véleményem kialakítása előtt felvettem a kapcsolatot az óvoda vezetőjével, és 
intettem az intézményt. 

ái megállapítások -

-közoktatási intézmények, átszervezését megelőzte az önkormányzat intézkedési 
l^nek, illetve az önkormányzat minőségirányítási programjának (ÖNIP) elkészítése, 
[y megfogalmazta a kerület közoktatás-tervezés rendszerét, a közoktatási koncepciót. A 
íjdal az óvodás korosztály létszámának hosszú távú emelkedését mutatja ki táblázatok 
^•afikonok formájában visszamenőleg hat évre. A 8. oldalon az Újhegy lakosságának, 
ősségének emelkedését mutatja. 
önkormányzati fejlesztési tervben a 14- old. táblázat formájában készült kimutatás a 
iletben működő közoktatási intézmények csoport, ill. osztály létszámáról és a jelenlegi 
31töttségről. így az érintett Aprók Háza Óvoda két épületben, tizenegy csoportban 263 
rmeket lát el. A kimutatások az óvodás gyermekek létszámának növekedését 
:entálják. Az önkormányzati fejlesztési terv az óvodai férőhelyek bővítését, 
)ortlétszámok növelését jelölte meg feladatául. 
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> Az önkormányzati intézkedési terv rövidtávú intézkedési elképzeléseiben szerepelteti az 
1. pontban az intézményhálózat-kapacitás felülvizsgálatát. A 2. pontban az óvodai 
férőhelyek bővítésének elképzeléseit. A 21. pontban az óvodai tornaszoba ellátottság 
bővítését tervezik. 

> A hosszú távú intézkedési tervben az 1. pontban ismételten tervbe van véve az 
intézményhálózat kapacitás vizsgálata, tervezése. 

> A X. kerületi Kőbányai Önkormányzat az óvodai nevelés átvilágítását kezdeményezte, 
melynek eredményeit az előterjesztési tervezet tartalmazza. 

> Az érintett óvoda két épületben helyezkedik el, közvetlen közelben egymáshoz. Az 
iskolával közös épületben lévő telephelyen három csoportban a megfelelő kiszolgáló 
helyiségekkel működik . 

> A X. kerületi Kőbányai Önkormányzat az iskolai épületben elkülönített óvodai 
telephelyen kívánja egy csoporttal és tornaszobával bővíteni a már meglévő helyiségeket. 

> Az érintett óvoda saját arculatot alakított ki az elmúlt évek alatt, mely gazdag kínálatot 
nyújt a partnerek számára, sokszínűek és a tehetséggondozás mellet a felzárkóztató, 
integráló nevelést is feladatrendszerként biztosítják. 

> Az óvoda székhelyén 8 csoporttal, a telephelyén 3 csoporttal működik, melyet egy 
csoporttal kívánnak növelni, és 1 tornaszobával mely így területileg biztosítja az óvodás 
gyermekek elhelyezését. A vizsgálati anyag ki tér arra, hogy a szülők és gyermekek 

' számára biztosított a szakszerű óvodai ellátás, anélkül, hogy különösebb terhet róna rájuk. 
I Az egy csoportra jutó gyermekek száma megfelelő. 
Í > A személyi feltételek a közoktatási törvény 1. sz. mellékletében meghatározottaknál 
I többlet státuszt jelentenek, mivel a pedagógus létszám 2 fővel növekedne, a technikai 
| létszám 1,5 állással, azaz a közoktatási törvényben meghatározottak szerint alakulnának. 
| > Csoportbővítés az iskolától elkülöníthető tantermek átalakításával megvalósítható. 
J > Az Önkormányzat Képviselőtestülete határozat formájában nyilatkozott az átalakítással 
1 járó költségek, a két óvodapedagógus és másfél technikai állás költségeinek (bér+járulék), 
* valamint a csoportbővítéssel j áró eszközbeszerzésnek fedezetéről. 

i Következtetések - a helyi önkormányzat a közoktatási intézményeit akkor szervezheti át, ha 
l az adott tevékenységről, szolgáltatásról továbbra is megfelelő színvonalon gondoskodik, oly 
I módon, hogy annak igénybevétele a gyermeknek, szülőnek nem jelent aránytalan terhet. Az 
| óvodai átszervezés tervezete kihangsúlyozza, hogy a szülők és gyermekek számára az 
| átszervezés nem jelent változást az óvodai ellátásban. 
| A tervezet értelmében az óvodai csoportbővítés kapcsán növekedne az óvoda befogadó 
I képessége, ezáltal több óvodáskorú gyermek ellátására lenne mód. 
I 
} Az átszervezés eredménye,-
| A fenntartó a jogszabályban előírt személyi feltételeket köteles biztosítani. Természetesen -
I anyagi helyzetüktől függően -jobb feltételeket, több speciális szakembert is biztosíthatnak. 
I A jogszabályi előírások megtartásával a pedagógus és a technikai létszám növekedne. Mind 
I két létszám és feladat növelését a közoktatási törvény (1. sz.melléklet) módosítása lehetővé 
% teszi. 

Összegezve, -
• A közoktatási törvény feladatellátásról rendelkezik, rábízva az önkormányzatokra 

annak eldöntését, hogy a helyi oktatáspolitikához igazodóan, a helyi igényeknek 
és érdekeknek figyelembevételével a kötelező feladatokat milyen módon és 
formában teljesíti. 

1 Alapító Okirat K/21219/1/2009/II. 
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Az óvodák átszervezéséről a közoktatási törvény VI. fejezetének ismeretében az 
önkormányzat döntési, ellenőrzési, értékelési és jóváhagyási jogkörrel 
rendelkezik. Ebben az esetben dönt az óvodák átszervezéséről, gazdálkodási 
jogköréről, tevékenységi jogkörének módosításáról. 
Az óvoda székhelyén továbbra is 8 csoporttal, telephelyén a meglévő 3 csoport 4 
csoportra bővülne és 1 tornaszobával. 
A helyi önkormányzat az óvodai intézményei által nyújtott közoktatás
szolgáltatásairól továbbra is megfelelő színvonalon kíván gondoskodni, oly 
módon, hogy annak igénybevétele a szülőknek, és gyermekeknek nem jelent 
aránytalan terhet. 
Továbbra is biztosítani kívánja az óvodák pedagógiai szolgáltatásait. 
A nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) eszközeiről és 
felszereléséről szóló jegyzék értelmében biztosítja a csoportbővítéssel járó 
eszközöket. 

A döntés meghozatalánál az alábbi szempontokra mindenképp tekintettel kell lenni -
• várható létszám alakulása, 
• a valós igények és jogszabályi kötelezettségek, 
• az intézmények összes befogadó képessége, 
• a közoktatási törvény által előírt, a feladatfinanszírozásra épülő, - Intézményi 

Minőségirányítási Programjában meghatározott, - vezetési, tervezési, ellenőrzési, 
értékelési feladatok végrehajtását, megvalósulását milyen hatékonysággal és 
mennyire objektíven képes egy óvodaigazgató ellátni. 

• A vezetői munka komplex tevékenység, a beosztott munkáját az óvodavezetőnek 
oly módon kell megszerveznie, hogy a feladatok optimális és folyamatos 
végrehajtása biztosított legyen. Ugyanígy ügyelnie kell arra, hogy a legcélszerűbb 
struktúrát, munkamegosztási módot, és információrendszert válassza és hozza 
létre. Fontos a munka eredményeinek folyamatos ellenőrzése, elemzése és 
visszacsatolása a kitűzött célokhoz, feladatokhoz. A vezető tevékenységében 
képes a közös munka célirányultságát, összehangoltságát megszervezni 
munkatársai aktív segítségével, úgy, hogy a közvetlen irányításra is lehetőséget 
kell teremtenie a nagykiterjedésű intézményhálózatban. 

A szakszerű, törvényes és hatékony működésnek együtt kell járnia a pedagógiai feladatokkal 
és a szakszerűséggel a gyakorlatban. 

A X. kerületi Kőbányai Önkormányzat az előterjesztési tervezetében megfogalmazott 
átalakítási, csoportbővítési elképzelése szinkronban van az érvényben lévő jogszabályokkal. 

1 
Budapest, 2010. július. 14. 

Kakuja Klára 
Közoktatási, tanügy-igazgatási szakértő 

OKÉV/005850-02 

i[JL 
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MEGBÍZÓLEVÉL AZONOSÍTÓ SZÁMA: 

SZAKÉRTŐI ENGEDÉLY AZONOSÍTÓ SZÁMA: OKÉV 005850-2 
Szakterület: 

• óvodai nevelés, 
• pedagógiai értékelés, 
• tanügyigazgatás, 
• közoktatási szakterület, 

Elérhetőség: 06 20260 77 04 telefon/fax: 3140-184 
Megbízó neve: Budapest Főváros X. kerületi Kőbányai Önkormányzat 
Címe: 11. 02. Budapest, Szent László tér. 29. 
Telefonszáma: 4338-150 

> Szakértői felkérésem a Budapesti X. kerületi Mocorgó óvoda (1101. Budapest^ Kőbányai 
út. 30.) átszervezéséhez szükséges szakértői véleményt tartalmazza. 

Véleményemet a -
• 2006. évi LXXI. törvény a közoktatásról, az 1993. évi LXXIX törvény módosítása 

102.§.(10)-(12), VI. fejezet (3). 
• 1992. évi XXXIII. Munka Törvénykönyv (módosításokkal) 
• 19992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról (módosításokkal) 
• a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, 
• a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/199.(VI. 8.) MKM. rendelet, 

kiegészítve az érvényben lévő OM rendeletekkel -
Alapján készítettem. 

A szakértői véleményem elkészítéséhez az alábbi dokumentumokat kaptam meg: 
■ A X. kerületi Kőbányai Önkormányzat Minőségirányítási Programja. 
■ A X. kerületi Kőbányai Önkormányzat előterjesztési tervezete. 
■ A X. kerületi Kőbányai Önkormányzat fejlesztési terve. 
■ A X. kerületi Kőbányai Önkormányzat intézkedési terve. 
■ A X. kerületi Kőbányai Önkormányzat képviselőtestületi határozata. 

Szakértői véleményem kialakítása előtt felvettem a kapcsolatot az óvoda vezetőjével, és 
megtekintettem az intézményt. 

Szakmai megállapítások-

^ A közoktatási intézmények, átszervezését megelőzte az önkormányzat intézkedési 
tervének, illetve az önkormányzat minőségirányítási programjának (ÖNIP) elkészítése, 
mely megfogalmazta a kerület közoktatás-tervezés rendszerét, a közoktatási koncepciót. A 
7. oldal az óvodás korosztály létszámának hosszú távú emelkedését mutatja ki táblázatok 
és grafikonok formájában visszamenőleg hat évre. A 8. oldalon a Népliget 
vonzáskörzetének, lakosságának, népességének emelkedését mutatja. A Népligetben épült 
új lakóparkba, házakba beköltöző családok gyermekei számára fontos az óvodai ellátás, 
melyet a körzetben lévő egy óvoda ezzel a létszámmal nem tud ellátni. 

> Az önkormányzati fejlesztési tervben a 14- old. táblázat formájában készült kimutatás a 
kerületben működő közoktatási intézmények csoport, ill. osztály létszámáról és a jelenlegi 
feltöltöttségről. így az érintett Mocorgó Óvoda egy épületben, négy csoportban 100 
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gyermeket lát el. A kimutatások az óvodás gyermekek létszámának növekedését 
prezentálják. Az önkormányzati fejlesztési terv az óvodai férőhelyek bővítését, 
csoportlétszámok növelését jelölte meg feladatául. 

> Az önkormányzati intézkedési terv rövidtávú intézkedési elképzeléseiben szerepelteti az 
1. pontban az intézményhálózat-kapacitás felülvizsgálatát. A 2. pontban az óvodai 
férőhelyek bővítésének. A 21. pontban az óvodai tornaszoba ellátottság bővítését tervezik. 

> A hosszú távú intézkedési tervben az 1. pontban ismételten tervbe van véve az 
intézményhálózat kapacitás vizsgálata, tervezése. 

> A X. kerületi Kőbányai Önkormányzat az óvodai nevelés átvilágítását kezdeményezte, 
melynek eredményeit az előterjesztési tervezet tartalmazza. 
Hat év távlatában készült kimutatás az óvodás korú gyermekek óvodai összlétszámának 
emelkedéséről. A kerület óvodáinak feltöltöttsége a közoktatási törvényben meghatározott 
maximált gyermeklétszámnak megfelelőek, így a kerület lakosságának igényei kielégítése 
indokolttá tenné az óvodai férőhelyek növelését. 

> Ezért az érintett óvoda meglévő négy csoportját egy csoporttal és az érvényben lévő 
jogszabályoknak megfelelően egy tornaszobával bővíteni kívánják1. 

> Az óvoda így 4 csoportban biztosítja az óvodás gyermekek elhelyezését. A, vizsgálati 
anyag ki tér arra, hogy a szülők és gyermekek számára biztosított a szakszerű óvodai 
ellátás, anélkül, hogy különösebb terhet róna rájuk. Az egy csoportra jutó gyermekek 
száma megfelelő. 

> A személyi feltételek a közoktatási törvény 1. sz. mellékletében meghatározottaknál nem 
térne el, azaz a közoktatási törvényben meghatározottak szerint alakulnának. Az 
átszervezés kapcsán kettő fő óvodapedagógusi állással növekedne a pedagógus 
álláshelyek száma. A pedagógiai munkát segítő szakalkalmazottak (dajkák) száma a 
közoktatási törvény 3. sz. mellékletében meghatározottak szerint, csoportonként 1 fő, 
mely a törvényi kötelezett technikai számot egy fővel növelné. 

> Csoportbővítés is megvalósítható a vezetői irodák átalakításával. 
> A gyermekeket kiszolgáló helyiségek, mint a gyermekmosdó és öltöző kialakítható. 

Következtetések - a helyi önkormányzat a közoktatási intézményeit akkor szervezheti át, ha 
az adott tevékenységről, szolgáltatásról továbbra is megfelelő színvonalon gondoskodik, oly 
módon, hogy annak igénybevétele a gyermeknek, szülőnek nem jelent aránytalan terhet. Az 
óvodai átszervezés (bővítés) tervezete kihangsúlyozza, hogy a szülők és gyermekek számára 
az átszervezés nem jelent változást az óvodai ellátásban. 
Az óvoda egy csoporttal való bővítése a meglévő gyermeklétszám növekedését eredményezi, 
ezáltal több óvodáskorú gyermek nyer elhelyezést. 
A tornaszoba kialakításával a törvényi előírásoknak kíván a fenntartó eleget tenni. 
A tervezet értelmében az átszervezés kapcsán növekednének a pedagógus és technikai 
státuszok. 

Az átszervezés eredménye,-
Az óvoda csoportbővítéssel az eddigi 80 fő helyett 107 fő gyermeket tud fogadni, így 
megnövekedik az óvodáskorú gyermekek számának ellátása. 
A fenntartó a jogszabályban előírt személyi feltételeket köteles biztosítani. Természetesen -
anyagi helyzetüktől függően -jobb feltételeket, több speciális szakembert is biztosíthatnak. 
A jogszabályi előírások megtartásával a pedagógus és technikai létszám növekedését 
eredményezné az átszervezés. Mind két létszám és feladat átszervezését a közoktatási törvény 
(1. sz. melléklet) módosítása lehetővé teszi. 

1 Alapító Okirat K/21239/1/2009/II. 
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Összegezve, -
• A közoktatási törvény feladatellátásról rendelkezik, rábízva az önkormányzatokra 

annak eldöntését, hogy a helyi oktatáspolitikához igazodóan, a helyi igényeknek 
és érdekeknek figyelembevételével a kötelező feladatokat milyen módon és 
formában teljesíti. 

• Az óvodák átszervezéséről a közoktatási törvény VI. fejezetének ismeretében az 
önkormányzat döntési, ellenőrzési, értékelési és jóváhagyási jogkörrel 
rendelkezik. Ebben az esetben dönt az óvodák átszervezéséről, gazdálkodási 
jogköréről, tevékenységi jogkörének módosításáról. 

• A helyi önkormányzat az óvodai intézményei által nyújtott közoktatás
szolgáltatásairól továbbra is megfelelő színvonalon kíván gondoskodni, oly 
módon, hogy annak igénybevétele a szülőknek, és gyermekeknek nem jelent 
aránytalan terhet. 

• Az óvodai férőhely növelésével a kerületben élő családok óvodáskorú 
gyermekeinek ellátásáról kíván megfelelő színvonalon gondoskodni, úgy, hogy a 
törvényi előírásokat és elvárásokat betartja. 

• Továbbra is biztosítani kívánja az óvodák pedagógiai szolgáltatásait. 
• Az óvoda zavartalan működéséhez, a nevelőmunka hatékonyságának emeléséhez, 

a személyi és tárgyi feltételeket a fenntartó biztosítani kívánja. 

A döntés meghozatalánál az alábbi szempontokra mindenképp tekintettel kell lenni -
• várható létszám alakulása, 
• a valós igények és jogszabályi kötelezettségek, 
• az intézmények összes befogadó képessége, 
• a közoktatási törvény által előírt, a feladatfinanszírozásra épülő, - Intézményi 

Minőségirányítási Programjában meghatározott, - vezetési, tervezési, ellenőrzési, 
értékelési feladatok végrehajtását, megvalósulását milyen hatékonysággal és 
mennyire objektíven képes egy óvodaigazgató ellátni. 

A szakszerű, törvényes és hatékony működésnek együtt kell járnia a pedagógiai feladatokkal 
és a szakszerűséggel a gyakorlatban. 

A X. kerületi Kőbányai Önkormányzat az előterjesztési tervezetében megfogalmazott 
átalakítási elképzelése szinkronban van az érvényben lévő jogszabályokkal. 

Budapest, 2010. július. 14. 

Kakuja Klára 
OKÉV/005850-02 

Közoktatási, tanügy-igazgatási szakértő 
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> Szakértői felkérésem a Budapesti X. kerületi Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola (1108. Budapest, Újhegy sétány. 1-3.) átszervezéséhez szükséges 
szakértői véleményt tartalmazza. 

Véleményemet a -
• 2006. évi LXXI. törvény a közoktatásról, az 1993. évi LXXIX törvény módosítása 

102.§.(10)-(12), VI. fejezet (3). 
• 1992. évi XXXIII. Munka Törvénykönyv (módosításokkal) 
• 19992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról (módosításokkal) 
• a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, 
• a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/199.(VI. 8.) MKM. rendelet, 

kiegészítve az érvényben lévő OM rendeletekkel - alapján készítettem. 

A szakértői véleményem elkészítéséhez az alábbi dokumentumokat kaptam meg: 
■ A X. kerületi Kőbányai Önkormányzat Minőségirányítási Programja. 
■ A X. kerületi Kőbányai Önkormányzat előterjesztési tervezete. 
■ A X. kerületi Kőbányai Önkormányzat fejlesztési terve. 
■ A X. kerületi Kőbányai Önkormányzat intézkedési terve. 

■ A X. kerületi Kőbányai Önkormányzat képviselőtestületi határozata. 

Szakértői véleményem kialakítása előtt megtekintettem az intézményt. 

Szakmai megállapítások -
> A közoktatási intézmények, átszervezését megelőzte az önkormányzat intézkedési 

tervének, illetve az önkormányzat minőségirányítási programjának (ÖNIP) elkészítése, 
mely megfogalmazta a kerület közoktatás-tervezés rendszerét, a közoktatási koncepciót. 

> Az önkormányzati fejlesztési tervben a 14- old. táblázat formájában készült kimutatás a 
kerületben működő közoktatási intézmények csoport, 111. osztály létszámáról és a jelenlegi 
feltöltöttségről. 

> Az önkormányzati intézkedési terv rövidtávú intézkedési elképzeléseiben szerepelteti az 
1. pontban az intézményhálózat-kapacitás felülvizsgálatát. 

> A X. kerületi Kőbányai Önkormányzat az óvodai nevelés átvilágítását kezdeményezte, 
illetve párhuzamosan az érintett iskola várható feltöltöttségét is vizsgálta, melynek 
eredményeit az előterjesztési tervezet tartalmazza. 
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> Az iskola jelenleg az Aprók Háza Óvoda számára, mint telephely 3 óvodai csoport részére 
biztosít közösen használt osztatlan ingatlant.l 

> így az érintett iskola épületében elkülönülve helyezkedik el a már működő három óvodai 
csoport a megfelelő kiszolgáló helyiségekkel. 

> A X. kerületi Kőbányai Önkormányzat az iskolai épületben elkülönített óvodai 
telephelyen kívánja egy csoporttal és tornaszobával bővíteni a már meglévő helyiségeket. 

> Az iskola épületében az érintett két osztályterem üres, iskolai osztályként szüneteltetett. 
> Az egyik terem kialakítható hasonlóan a már eddig működő csoportszobákhoz óvodás 

gyermekek fogadására, a másik terem pedig az előírásoknak megfelelően tornaszobának, 
melyet a közeli székhelyen működő óvoda, óvodás gyermekek is használhatnak. 

Következtetések - a közoktatási törvény rendelkezései szerint a fenntartónak számos 
jogosítványa van a közoktatási intézmények irányításával kapcsolatban. A jogosítványok 
gyakorlása során azonban be kell tartania a jogszabályokban előírt tartalmi és eljárási 
korlátozásokat. A fenntartói irányítás részletes szabályait a közoktatási törvény 102-106. §-ai 
tartalmazzák. A fenntartó - többek között - dönt a közoktatási intézmény létesítéséről, 
átszervezéséről, megszüntetéséről, meghatározza az intézmény költségvetését, az adott 
nevelési, tanítási évben indítható csoportok, osztályok számát, engedélyezi a maximális 
létszámtól való eltérést, ellenőrzi a közoktatási intézmény gazdálkodását, működésének 
törvényességét, hatékonyságát. 
Az állam törvényekben vállalt feladatának ellátását részben az önkormányzatok útján valósítja 
meg azáltal, hogy biztosítja - többek között - az ingyenes és kötelező általános iskola 
igénybevételének lehetőségét. Az önkormányzat, mint fenntartó - a jogszabályok keretei 
között - nagyfokú önállósággal rendelkezik az intézményi struktúra kialakításában, 
szervezésében. 

Az érintettek jogainak védelmét egyrészt egy kötelező eljárási szabály, a véleményük 
beszerzése jelenti (közoktatási törvény 102. § (3) bekezdése szerint), másrészt az a törvényi 
követelmény, hogy az oktatásról továbbra is megfelelő színvonalon kell gondoskodni oly 
módon, hogy annak igénybevétele a tanulónak, szülőnek ne jelentsen aránytalan terhet (a 4. § 
(7) bekezdés a) pontja szerint). 
A közoktatási törvény szerint a fenntartó jogkörébe tartozik az is, hogy döntsön a közoktatási 
intézményekben az adott évfolyamon indított osztályok számáról, azonban ezirányú 
döntésével nem sértheti meg az átszervezésre vonatkozó fenti rendelkezéseket, illetőleg a 
törvény más rendelkezéseit sem. A törvény 66. § (5) bekezdése szerint az iskolába felvett 
tanulók osztályba vagy csoportba való beosztásáról - a szakmai munkaközösség, annak 
hiányában a nevelőtestület véleményének kikérésével - az igazgató dönt. Az osztályok, 
csoportok szervezésének szabályait a közoktatási törvény 3. számú melléklete határozza meg. 

A X. kerületi Kőbányai Önkormányzat előterjesztési javaslata alapján a Széchenyi István 
Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola a törvényben megengedett 
osztálylétszámmal kívánja működtetni az általa fenntartott iskolát. így a szüneteltetett két 
osztályteremből az egyiket óvodai férőhelyek növelése érdekében kívánja hasznosítani, a 
másik termet a törvényi előírásoknak megfelelően tornaszobaként. 

Az átszervezés eredménye,- Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola két osztályteremmel, kevesebbel fog működni, mely termek közoktatási célokra 
lesznek hasznosítva. 

1 Alapító Okirat K/31202/2/2009/II 



A döntés meghozatalánál az alábbi szempontokra mindenképp tekintettel kell lenni -
• a dolgozók, a szülők és a diákönkormányzat véleményének beszerzése (közoktatási 

törvény 102. § (3) bekezdése szerint), 
• másrészt az a törvényi követelmény, hogy az oktatásról továbbra is megfelelő 

színvonalon kell gondoskodni oly módon, hogy annak igénybevétele a tanulónak, 
szülőnek ne jelentsen aránytalan terhet (a 4. § (7) bekezdés a) pontja szerint). 

A nevelési-oktatási intézmények országosan tapasztalható átszervezései, összevonásai és 
megszüntetései gazdasági és demográfiai okok természetes következményei. 
Önmagában nem tekinthető jogellenes magatartásnak egy intézmény átszervezése, 
összevonása, megszüntetése, ha a fenntartó betartja az arra vonatkozó garanciális szabályokat. 
A szakszerű, törvényes és hatékony működésnek együtt kell járnia a pedagógiai feladatokkal 
és a szakszerűséggel a gyakorlatban. 

A rendelkezésre álló információk alapján megállapítottam, hogy az intézményben 
megvalósítani szándékozó megoldást osztályterem más oktatási (óvodai) célra való 
felhasználása a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelel. 

A X. kerületi Kőbányai Önkormányzat az előterjesztési tervezetében megfogalmazott két 
osztály csökkentésével való elképzelése szinkronban van az érvényben lévő jogszabályokkal. 

Budapest, 2010. július. 14. 

Kakuja Klára 
Közoktatási, tanügy-igazgatási szakértő 
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