
L±. számú előterjesztés 

Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Jegyző je 

Előterjesztés a Képviselő-testület részére 
a kőbányai önkormányzati fenntartású óvodák, a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató 

Központ és a Kőbányai Egyesített Bölcsődék alapító okiratainak módosításáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről 
szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: R.) 2.§ (l) bekezdése alapján 2014. 
január l-jétől a költségvetési szerv közfeladatait, szakmai alaptevékenységeit a korábbi 
szakfeladat kódok helyett kormányzati funkcióba kell besorolni (funkciószámmal és 
megnevezéssel) az intézmények alapító okirataiban. 

A jogszabályi változásnak megfelelően a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (1108 
Budapest, Sibrik Miklós út 76-78.) alapító okirata 2014 áprilisában [a Budapest X. kerület, 
Körösi Csoma Sándor út 43-51. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség 
használatba adásáról és a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ alapító okiratának 
módosításáról szóló 216/2014. {IV. 17.) KÖKT határozat], az óvodák alapító okiratai 2014 
augusztusában módosultak [a kőbányai önkormányzati fenntartású óvodák alapító okiratának 
módosításáról szóló 412/2014. (VIII. 28.) KÖKT határozat], mivel a kormányzati funkció 
megadásán túl a módosítás egyéb okból is szükségessé vált. 

A Kőbányai Egyesített Bölcsődék (ll 08 Budapest, Újhegyi sétány 15-17.) alapító okiratának 
módosítására eddig nem került sor, mivel a kormányzati funkció megadásán túl egyéb ok nem 
merült fel a módosításra. 

Az R.-ben meghatározott kormányzati funkció kódok 2015. január l-jén ismét módosultak. A 
Magyar Államkincstár az adatok átvezetésére nem hajtott végre hivatalból indított csoportos 
adatmódosítást, ezért az alapító okiratokat formálisan is módosítani kell. A szociális és 
köznevelési területen feladatot ellátó intézményeket az étkezésre vonatkozó kormányzati 
funkció kódok változása érinti (096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben, 
096025 - Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben, 104035 - Gyermekétkeztetés 
bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében, l 04036 - Munkahelyi étkeztetés 
bölcsődében). Szintén jogszabályváltozás folytán a költségvetési szerv "működési köre" 
kifejezés "működési területre" változott. 

A Kőbányai Egyesített Bölcsődék alapító okiratának módosítása során az új kormányzati 
funkciók besorolása mellett az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény hatályos 
rendelkezéseit is átvezettük 

További módosítás szükséges a Kőbányai Aprók Háza Óvoda (a továbbiakban: Óvoda) 
alapító okiratában. Az ingatlan-nyilvántartás szerint a 42309/111 helyrajzi számú ingatlanon 
az Óvoda telephelye a Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvü 
Általános Iskolával (a továbbiakban: Iskola) közös használatban működik, ezért a Szivárvány 
Szociális Gondoskodást Nyújtó Kht. nevét törölni kell (másik helyrajzi számon van 
nyilvántartva az ingatlan, amelyben működik). A módosítás után az alapító okiratban a 
feladatellátást szolgáló ingatlanra vonatkozó megnevezésben az Óvoda és az Iskola neve 
szerepe l. 
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Az alapító okiratok módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratokat a 
határozat 1-40. melléklete tartalmazza. 

U. Döntési javaslat 

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

Budapest, 2015. január" AG," 

l. me/lék/et az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2015. (1. 22.) határozata 

a kőbányai önkormányzati fenntartású óvodák, a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató 
Központ és a Kőbányai Egyesített Bölcsődék alapító okiratának módosításáról 

l. Budapest Fő város X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az l. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2015. február l-jei hatállyal módosítja a Kőbányai Aprók 
Háza Óvoda (1108 Budapest, Újhegyi sétány 5-7.) alapító okiratát és a 2. melléklet szerint 
kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 3. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2015. február l-jei hatállyal módosítja a Kőbányai Bóbita 
ÓVoda (ll 02 Budapest, Halom utca 7/b) alapító okiratát és a 4. melléklet szerint kiadja az 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 5. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2015. február l-jei hatállyal módosítja a Kőbányai Csodafa 
Óvoda (1108 Budapest, Újhegyi sétány 17-19.) alapító okiratát és a 6. melléklet szerint kiadja 
az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 7. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2015. február l-jei hatállyal módosítja a Kőbányai 
Csodapók ÓVoda (1104 Budapest, Mádi u. 127.) alapító okiratát és a 8. melléklet szerint 
kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

5. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 9. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2015. február l-jei hatállyal módosítja a Kőbányai Csupa 
Csoda Óvoda (1101 Budapest, Kőbányai út 38.) alapító okiratát és a 10. melléklet szerint 
kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

6. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a ll. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2015. február l-jei hatállyal módosítja a Kőbányai 
Gépmadár Óvoda (1106 Budapest, Gépmadár u. 15.) alapító okiratát és a 12. melléklet szerint 
kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 
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7. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 13. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2015. február l-jei hatállyal módosítja a Kőbányai 
Gesztenye Óvoda (1106 Budapest, Maglódi út 8.) alapító okiratát és a 14. melléklet szerint 
kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

8. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 15. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2015. február l-jei hatállyal módosítja a Kőbányai 
Gézengúz Óvoda (1107 Budapest, Zágrábi út 13/a) alapító okiratát és a 16. melléklet szerint 
kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

9. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 17. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2015. február 1-jeihatállyal módosítja a Kőbányai 
Gyermekek Háza Óvoda (1103 Budapest, Kada utca 27-29.) alapító okiratát és a 18. melléklet 
szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

10. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 19. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2015. február l-jei hatállyal módosítja a Kőbányai 
Gyöngyike Óvoda (llOl Budapest, Salgótarjáni út 47.) alapító okiratát és a 20. melléklet 
szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

ll. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 21. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2015. február l-jei hatállyal módosítja a Kőbányai 
Hárslevelű Óvoda (ll 06 Budapest, Hárslevelű u. 5.) alapító okiratát és a 22. melléklet szerint 
kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

12. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 23. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2015. február l-jei hatállyal módosítja a Kőbányai Kékvirág 
Óvoda (1107 Budapest, Kékvirág u. 5.) alapító okiratát és a 24. melléklet szerint kiadja az 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

13. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 25. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2015. február l-jei hatállyal módosítja a Kőbányai 
Kincskeresők Óvoda (1105 Budapest, Mádi u. 4-6.) alapító okiratát és a 26. melléklet szerint 
kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

14. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 27. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2015. február l-jei hatállyal módosítja a Kőbányai Kiskakas 
Óvoda (1104 Budapest, Mádi u. 86-94.) alapító okiratát és a 28. melléklet szerint kiadja az 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

15. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 29. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2015. február l-jei hatállyal módosítja a Kőbányai Mászóka 
Óvoda (1105 Budapest, Ászok u. 1-3.) alapító okiratát és a 30. melléklet szerint kiadja az 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

16. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 31. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2015. február l-jei hatállyal módosítja a Kőbányai Mocorgó 
Óvoda (1101 Budapest, Kőbányai út 30.) alapító okiratát és a 32. melléklet szerint kiadja az 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

17. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 33. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2015. február l-jei hatállyal módosítja a Kőbányai Rece
fice Óvoda (1105 Budapest, Vaspálya u. 8-10.) alapító okiratát és a 34. melléklet szerint 
kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

18. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 35. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2015. február l-jei hatállyal módosítja a Kőbányai Zsivaj 
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Óvoda (1105 Budapest, Zsivaj u. 1-3.) alapító okiratát és a 36. melléklet szerint kiadja az 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

19. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 37. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2015. február l-jei hatállyal módosítja a Bárka Kőbányai 
Humánszolgáltató Központ (1108 Budapest, Sibrik Miklós út 76-78.) alapító okiratát és a 38. 
melléklet szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

20. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 39. 
mellékletben foglalt tartalommal, 2015. február l-jei hatállyal módosítja a Kőbányai 
Egyesített Bölcsődék (1108 Budapest, Újhegyi sétány 15-17.) alapító okiratát és a 40. 
melléklet szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
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l. melléklet a ... 12015. (1. 22.) KÖKT határozathoz 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 412/2014. (VIII. 28.) 
határozatával jóváhagyott, Kőbányai Aprók Háza Óvoda (1108 Budapest, Újhegyi sétány 5-7.) 
alapítóokiratátaMagyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § 
(6) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. § (2) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján az alábbiak szerint módosítja: 

l. Az alapító okirat bevezető része helyébe az alábbiszöveg lép: 

"Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Aprók Háza 
Óvoda (1108 Budapest, Újhegyi sétány 5-7.) alapító okiratát a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 20 ll. évi CLXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdésében, valamint az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (l) bekezdés b) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21.§ (3) bekezdése és 
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § (l) és (2) 
bekezdése, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján a módosításokkal egységes 
szerkezetben az alábbiak szerint adja ki:" 

2. Az alapító okirat 3. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

"3. A költségvetési szerv telephelye: 
Megnevezése Címe 
Kőbányai Aprók Háza Óvoda ll 08 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. 

3. Az alapító okirat l O. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

Hrsz. 
42309/111" 

"10. Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkciók rendje szerinti besorolása: 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
0660 l O Zöldterület-kezelés 
09111 O Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 

feladatai 
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

091140 
096015 
096025 
104060 
107080 

A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító program ok 
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és prograrnak 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat." 

4. Az alapító okirat ll. pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

"11. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet, amit az alapító okirat melléklete tartalmaz." 

5. Az alapító okirat 15. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

"15. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 
Ingatlanok: 
Megnevezése 
Kőbányai Aprók Háza Óvoda 
az Apraja Falva Bölcsődével 

Címe 
ll 08 Budapest, Újhegyi 
sétány 5-7. 

Hrsz. 
42309/73 



közösen használt osztatlan ingatlan 
Kőbányai Aprók Háza Óvoda 
a Kőbányai Széchenyi István 
Magyar-Német Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskolával 
közösen használt osztatlan 
ingatlan" 

ll 08 Budapest, Újhegyi 
sétány 1-3. 

6. Az alapító okirat Záradékának helyébe a következőszöveg lép: 

"Záradék: 

42309/111 

l. A Kőbányai Aprók Háza Óvoda (1108 Budapest, Újhegyi sétány 5-7.) módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a /2015. (1. 22.) határozatával201 5. február l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi." 

Záradék 

l. A Kőbányai Aprók Háza Óvoda (1108 Budapest, Újhegyi sétány 5-7.) alapító okiratának 
módosító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
/2015. (1. 22.) határozatával201 5. február l-jei hatállyal adta ki. 

2. A módosító okirat az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 2015. január" " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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2. melléklet a ... /2015. (l 22.) KÖKT határozathoz 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Aprók Háza 
Óvoda (1108 Budapest, Újhegyi sétány 5-7.) alapító okiratát a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 20 ll. évi C LXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdésében, valamint az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (l) bekezdés b) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. §(3) bekezdése és 
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § (l) és (2) 
bekezdése, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján a módosításokkal egységes 
szerkezetben az alábbiak szerint adja ki: 

l. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Aprók Háza Óvoda 
OM azonosítója: 034428 

2. A költségvetési szerv székhelye: 
Címe 
1108 Budapest, Újhegyi sétány 5-7. 

3. A költségvetési szerv telephelye: 
Megnevezése Címe 
Kőbányai Aprók Háza Óvoda 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. 

4. Az alapítás éve: 
1978 

5. A költségvetési szerv alapítójának neve, székhelye: 
X. ker. Tanács V égrehajtó Bizottsága 
ll 02 Budapest, Pataki István tér 29. 

6. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 
Napközi Otthonos Óvoda- 1108 Budapest, Újhegyi sétány 5-7. 

7. Közfeladata: 

Hrsz. 
42309/73 

Hrsz. 
423091111 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján közreműködik a helyi óvodai 
nevelésben, ellátásban, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek 
óvodai nevelésében. 

8. A költségvetési szerv szakmai alaptevékenysége: 

A Kőbányai Aprók Háza Óvoda feladata a helyi óvodai nevelés, ellátás során különösen: 
a) nevelési feladatok ellátása a gyermekek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig, 

legalább napi négy óra biztosítása az ötödik életévét betöltött gyermekek számára a nevelési 
év kezdő napjától, 

b) a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások 
biztosítása, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben 
meghatározottak szerint a gyermekek napközbeni ellátása, 

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

d) speciális tehetséggondozó programokat szervezhet hátrányos helyzetű gyermekek részére, 
e) tehetségpontként működhet, 



f) különleges bánásmódot igénylő gyermekek, beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő gyermekek ellátása, 

g) az illetékes szakértői bizottság szakértői véleménye alapján a többi gyerekkel együtt 
nevelhető-oktatható autizmus spektrum zavarral küzdő, enyhe értelmi fogyatékos sajátos 
nevelési igényű gyermekek ellátása, 

h) az egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 
zavarral) küzdő a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek 
ellátása az illetékes szakértői bizottság véleménye alapján. 

9. A költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása: 
851 020 - Óvodai nevelés 

10. Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkciók rendje szerinti besorolása: 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
06601 O Zöldterület-kezelés 
09111 O Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 

feladatai 
091140 
096015 
096025 
104060 
107080 

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok 
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

ll. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet, amit az alapító okirat melléklete tartalmaz. 

12. Az intézmény típusa: 
óvoda 

13. Maximális gyermeklétszám: 
székhelyen: 200 fő 
telephelyen: 131 fő 

14. Csoportok száma: 
székhelyen: 8 
telephelyen: 5 

15. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 
Ingatlanok: 
Megnevezése 
Kőbányai Aprók Háza Óvoda 
Az Apraja Falva Bölcsődével 
közösen használt osztatlan ingatlan 
Kőbányai Aprók Háza Óvoda 
a Kőbányai Széchenyi István 
Magyar-Német Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskolával 
közösen használt osztatlan ingatlan 

Címe 
ll 08 Budapest, Újhegyi 
sétány 5-7. 

ll 08 Budapest, Újhegyi 
sétány 1-3. 

Hrsz. 
42309/73 

42309/111 
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Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról szóló önkormányzati rendeletnek megfelelően, alapfeladatainak sérelme 
nélkül hasznosíthatja. 
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. 

16. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 
Irányítási jogkörét a Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

17. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 

18. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

19. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 
a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény szerint, 
b) munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerint, 
c) megbízásijogviszony a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény szerint. 

Záradék: 

l. A Kőbányai Aprók Háza Óvoda (1108 Budapest, Újhegyi sétány 5-7.) módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a /2015. (I. 22.) határozatával201 5. február l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 2015. január" " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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3. me/lék/et a ... 12015. (l 22.) KÖKT határozathoz 

ALAPÍTÓ OKIRATO'T MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 412/2014. (VIII. 28.) 
határozatával jóváhagyott Kőbányai Bóbita Óvoda (ll 02 Budapest, Halom utca 7/b) alapító okiratát 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 20 ll. évi C LXXXIX. törvény 41. § (6) 
bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. § (2) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján az alábbiak szerint módosítja: 

l. Az alapító okirat bevezető része helyébe az alábbiszöveg lép: 

"Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Bóbita 
Óvoda (ll 02 Budapest, Halom utca 7/b) alapító okiratát a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 20 ll. évi C LXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 8. § (l) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése és az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § (l) és (2) bekezdése, valamint a 
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján a módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak 
szerint adja ki:" 

2. Az alapító okirat 9. pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

"9. Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkciók rendje szerinti besorolása: 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
0 660 l O Zöldterület-kezelés 
09111 O Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 

feladatai 
091140 
096015 
096025 
104060 
107080 

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító prograrnak 
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és prograrnak 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat." 

3. Az alapító okirat l O. pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

10. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet, amit az alapító okirat melléklete tartalmaz. 

4. Az alapító okirat Záradékának helyébe a következőszöveg lép: 

"Záradék: 

l. A Kőbányai Bóbita Óvoda (1102 Budapest, Halom utca 7/b.) módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a /2015. (I. 22.) határozatával201 5. február l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi." 



Záradék 

l. A Kőbányai Bóbita Óvoda (ll 02 Budapest, Halom utca 7 lb alapító okiratának módosító okiratát 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a /2015. (I. 22.) 
határozatával201 5. február l-jei hatállyal adta ki. 

2. A módosító okirat az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 2015. január" " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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4. melléklet a ... 12015. (I 22.) KÖKT határozathoz 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Bóbita 
Óvoda (1102 Budapest, Halom utca 7/b) alapító okiratátaMagyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 8. § (l) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése és az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § (l) és (2) bekezdése, valamint a 
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján a módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak 
szerint adja ki: 

l. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Bóbita Óvoda 
OM azonosítója: 034417 

2. A költségvetési szerv székhelye: 
Címe 
ll 02 Budapest, Halom utca 7 lb 

3. Az alapítás éve: 
1974 

4. Az intézmény alapítója, székhelye: 
X. ker. Tanács V égrehajtó Bizottsága 
1102 Budapest, Pataki István tér 29. 

5. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 

Napközi Otthonos Óvoda (1102 Budapest, Halom utca 7/b) 

6. Közfeladata: 

Hrsz. 
39068/2 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján közreműködik a helyi óvodai 
nevelésben, ellátásban, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek 
óvodai nevelésében. 

7. A költségvetési szerv szakmai alaptevékenysége: 

A Kőbányai Bóbita Óvoda feladata a helyi óvodai nevelés, ellátás során különösen: 
a) nevelési feladatok ellátása a gyermekek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig, 

legalább napi négy óra biztosítása az ötödik életévét betöltött gyermekek számára a nevelési 
év kezdő napjától, 

b) a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások 
biztosítása, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben 
meghatározottak szerint a gyermekek napközbeni ellátása, 

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

d) speciális tehetséggondozó programokat szervezhet hátrányos helyzetű gyermekek részére, 
e) tehetségpontként működhet, 
t) különleges bánásmódot igénylő gyermekek, beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő gyermekek ellátása, 



g) az illetékes szakértői bizottság szakértői véleménye alapján a többi gyerekkel együtt 
nevelhető-oktatható autizmus spektrum zavarral küzdő, integráltan nevelhető Down 
szindrómával élő sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása, 

h) az egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 
zavarral) küzdő, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek 
ellátása az illetékes szakértői bizottság véleménye alapján. 

8. A költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása: 
8510 20 - Óvodai nevelés 

9. Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkciók rendje szerinti besorolása: 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
0660 l O Zöldterület-kezelés 
09111 O Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 

091140 
096015 
096025 
104060 
107080 

feladatai 
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok 
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

10. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet, amit az alapító okirat melléklete tartalmaz. 

11. Az intézmény típusa: 
óvoda 

12. Maximális gyermeklétszám: 
157 fő 

13. Csoportok száma: 
6 

14. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 
Ingatlan: 
Megnevezése 
Kőbányai Bóbita Óvoda 

Címe 
ll 02 Budapest, Halom utca 7 lb 

Hrsz. 
39068/2 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról szóló önkormányzati rendeletnek megfelelően, alapfeladatainak sérelme 
nélkül hasznosíthatja. 
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. 

15. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Irányítási jogkörét a Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 
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16. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 

17. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

18. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 
a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény szerint, 
b) munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi L törvény szerint, 
c) megbízásijogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerint. 

Záradék: 

l. A Kőbányai Bóbita Óvoda (1102 Budapest, Halom utca 7/b.) módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a /2015. (L 22.) határozatával201 5. február l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 2015. január" " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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5. melléklet a ... /2015. (I 22.) KÖKT határozathoz 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 412/2014. (VIII. 28.) 
határozatávaljóváhagyott Kőbányai Csodafa Óvoda (1108 Budapest, Újhegyi sétány 17-19.) alapító 
okiratát a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (6) 
bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. § (2) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján az alábbiak szerint módosítja: 

l. Az alapító okirat bevezető része helyébe az alábbiszöveg lép: 

"Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Csodafa 
Óvoda (1108 Budapest, Újhegyi sétány 17-19.) alapító okiratát a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 20 ll. évi C LXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdésében, valamint az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (l) bekezdés b) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. §(3) bekezdése és 
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § (l) és (2) 
bekezdése, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján a módosításokkal egységes 
szerkezetben az alábbiak szerint adja ki:" 

2. Az alapító okirat 9. pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

"9. Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkciók rendje szerinti besorolása: 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
0660 l O Zöldterület-kezelés 
09111 O Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 

feladatai 
091140 
096015 
096025 
104060 
107080 

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító prograrnak 
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és prograrnak 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat." 

3. Az alapító okirat l O. pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

"10. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet, amit az alapító okirat melléklete tartalmaz." 

4. Az alapító okirat Záradékának helyébe a következőszöveg lép: 

"Záradék: 

l. A Kőbányai Csodafa Óvoda (1108 Budapest, Újhegyi sétány 17-19.) módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a /2015. (I. 22.) határozatával201 5. február l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi." 



Záradék 

l. A Kőbányai Csodafa Óvoda (ll 08 Budapest, Újhegyi sétány 17-19.) alapító okiratának módosító 
okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a /2015. (I. 
22.) határozatával201 5. február l-jei hatállyal adta ki. 

2. A módosító okirat az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 2015.január" " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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6. melléklet a ... 12015. (I 22.) KÖKT határozathoz 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Csodafa 
Óvoda (ll 08 Budapest, Újhegyi sétány 17-19.) alapító okiratát a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 20 ll. évi C LXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdésében, valamint az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (l) bekezdés b) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. §(3) bekezdése és 
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § (l) és (2) 
bekezdése, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján a módosításokkal egységes 
szerkezetben az alábbiak szerint adja ki: 

l. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Csodafa Óvoda 
OM azonosítója: 034429 

2. A költségvetési szerv székhelye: 
Címe 
1108 Budapest, Újhegyi sétány 17-19. 

3. Az alapítás éve: 
1977 

4. Az intézmény alapítója, székhelye: 
X. ker. Tanács V égrehajtó Bizottsága 
1102 Budapest, Pataki István tér 29. 

5. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 

Napközi Otthonos Óvoda (1108 Budapest, Újhegyi sétány 17-19.) 

6. Közfeladata: 

Hrsz. 
42309/19 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján közreműködik a helyi óvodai 
nevelésben, ellátásban, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek 
óvodai nevelésében. 

7. A költségvetési szerv szakmai alaptevékenysége: 

A Kőbányai Csodafa Óvoda feladata a helyi óvodai nevelés, ellátás során különösen: 
a) nevelési feladatok ellátása a gyermekek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig, 

legalább napi négy óra biztosítása az ötödik életévét betöltött gyermekek számára a nevelési 
év kezdő napjától, 

b) a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások 
biztosítása, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben 
meghatározottak szerint a gyermekek napközbeni ellátása, 

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

d) speciális tehetséggondozó programokat szervezhet hátrányos helyzetű gyermekek részére, 
e) tehetségpontként működhet, 
f) különleges bánásmódot igénylő gyermekek, beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő gyermekek ellátása, 



g) az illetékes szakértői bizottság szakértői véleménye alapján a többi gyerekkel együtt 
nevelhető-oktatható autizmus spektrum zavarral küzdő, gyengén látó sajátos nevelési igényű 
gyermekek ellátása, 

h) az egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 
zavarral) küzdő, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek 
ellátása az illetékes szakértői bizottság véleménye alapján. 

8. A költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása: 
8510 20 - Óvodai nevelés 

9. Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkciók rendje szerinti besorolása: 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
066010 Zöldterület-kezelés 
09111 O Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 

feladatai 
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
0 960 15 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 
l 04060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító prograrnak 
l 07080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és prograrnak 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

10. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet, amit az alapító okirat melléklete tartalmaz. 

ll. Az intézmény típusa: 
óvoda 

12. Maximális gyermeklétszám: 
218 fő 

13. Csoportok száma: 
8 

14. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 
Ingatlan: 
Megnevezése 
Kőbányai Csodafa Óvoda 

Címe 
ll 08 Budapest, Újhegyi 
sétány 17-19. 

Hrsz. 
42309/19 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról szóló önkormányzati rendeletnek megfelelően, alapfeladatainak sérelme 
nélkül hasznosíthatja. 
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. 

15. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 
Irányítási jogkörét a Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 
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16. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

17. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

18. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 
a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény szerint, 
b) munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerint, 
c) megbízásijogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerint. 

Záradék: 

l. A Kőbányai Csodafa Óvoda (1108 Budapest, Újhegyi sétány 17-19.) módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a /2015. (1. 22.) határozatával201 5. február l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 2015. január" " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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7. melléklet a ... 12015. (l 22.) KÖKT határozathoz 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 412/2014. (VIII. 28.) 
határozatával jóváhagyott Kőbányai Csodapók Óvoda (1104 Budapest, Mádi utca 127.) alapító 
okiratát a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 20 ll. évi C LXXXIX. törvény 41. § (6) 
bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. § (2) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján az alábbiak szerint módosítja: 

l. Az alapító okirat bevezető része helyébe az alábbiszöveg lép: 

"Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Csodapók 
Óvoda (1104 Budapest, Mádi utca 127.) alapító okiratátaMagyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 8. § (l) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése és az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § (l) és (2) bekezdése, valamint a 
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján a módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak 
szerint adja ki:" 

2. Az alapító okirat 9. pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

"9. Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkciók rendje szerinti besorolása: 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
0660 l O Zöldterület -kezelés 
09111 O Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 

feladatai 
091140 
096015 
096025 
104060 
107080 

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító prograrnak 
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és prograrnak 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat." 

3. Az alapító okirat l O. pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

"10. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet, amit az alapító okirat melléklete tartalmaz." 

4. Az alapító okirat Záradékának helyébe a következőszöveg lép: 

"Záradék: 

l. A Kőbányai Csodapók Óvoda (1104 Budapest, Mádi utca 127.) módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a /2015. (I. 22.) határozatával201 5. február l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi." 



Záradék 

l. A Kőbányai Csodapók Óvoda (1104 Budapest, Mádi utca 127.) alapító okiratának módosító 
okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a /2015. (I. 
22.) határozatával201 5. február l-jei hatállyal adta ki. 

2. A módosító okirat az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 2015.január" " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 

2 



8. melléklet a ... 12015. (l 22.) KÖKT határozathoz 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Csodapók 
Óvoda (1104 Budapest, Mádi utca 127.) alapító okiratátaMagyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 20 ll. évi C LXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 8. § (l) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése és az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § (l) és (2) bekezdése, valamint a 
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján a módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak 
szerint adja ki: 

l. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Csodapók Óvoda 
OM azonosítója: 034423 

2. A költségvetési szerv székhelye: 
Címe 
1104 Budapest, Mádi utca 127. 

3. Az alapítás éve: 
1976 

4. Az intézmény alapítója, székhelye: 
X. ker. Tanács V égrehajtó Bizottsága 
ll 02 Budapest, Pataki István tér 29. 

5. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 

Napközi Otthonos Óvoda (1104 Budapest, Mádi utca 127.) 

6. Közfeladata: 

Hrsz. 
41160/6 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján közreműködik a helyi óvodai 
nevelésben, ellátásban, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek 
óvodai nevelésében. 

7. A költségvetési szerv szakmai alaptevékenysége: 

A Kőbányai Csodapók Óvoda feladata a helyi óvodai nevelés, ellátás során különösen: 
a) nevelési feladatok ellátása a gyermekek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig, 

legalább napi négy óra biztosítása az ötödik életévét betöltött gyermekek számára a nevelési 
év kezdő napjától, 

b) a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások 
biztosítása, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben 
meghatározottak szerint a gyermekek napközbeni ellátása, 

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

d) speciális tehetséggondozó programokat szervezhet hátrányos helyzetű gyermekek részére, 
e) tehetségpontként működhet, 
f) különleges bánásmódot igénylő gyermekek, beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő gyermekek ellátása, 



g) az illetékes szakértői bizottság szakértői véleménye alapján a többi gyerekkel együtt 
nevelhető-oktatható autizmus spektrum zavarral küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek 
ellátása, 

h) az egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 
zavarral) küzdő, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek 
ellátása az illetékes szakértői bizottság véleménye alapján. 

8. A költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása: 
8510 20 - Óvodai nevelés 

9. Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkciók rendje szerinti besorolása: 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
066010 Zöldterület-kezelés 
09111 O Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 

feladatai 
091140 
096015 
096025 
104060 
107080 

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok 
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

10. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet, amit az alapító okirat melléklete tartalmaz. 

ll. Az intézmény típusa: 
óvoda 

12. Maximális gyermeklétszám: 
108 fő 

13. Csoportok száma: 
4 

14. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 
Ingatlan: 
Megnevezése 
Kőbányai Csodapók Óvoda 
Napsugár Bölcsődével 
közösen használt épület 

Címe 
1104 Budapest, Mádi utca 127. 

Hrsz. 
41160/6 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról szóló önkormányzati rendeletnek megfelelően, alapfeladatainak sérelme 
nélkül hasznosíthatja. 
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. 

15. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 
Irányítási jogkörét a Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 
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16. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

17. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

18. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 
a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény szerint, 
b) munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi l. törvény szerint, 
c) megbízásijogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerint. 

Záradék: 

l. A Kőbányai Csodapók Óvoda (1104 Budapest, Mádi utca 127.) módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a /2015. (l. 22.) határozatával201 5. február l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 2015. január" " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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9. melléklet a ... 12015. (I. 22.) KÖKT határozathoz 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 412/2014. (VIII. 28.) 
határozatával jóváhagyott, Kőbányai Csupa Csoda Óvoda (1101 Budapest, Kőbányai út 38.) alapító 
okiratát a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 20 ll. évi CLXXXIX. törvény 41. § (6) 
bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. § (2) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján az alábbiak szerint módosítja: 

l. Az alapító okirat bevezető része helyébe az alábbiszöveg lép: 

"Budapest Fő város X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Csupa 
Csoda Óvoda (1101 Budapest, Kőbányai út 38.) alapító okiratát a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdésében, valamint az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (l) bekezdés b) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21.§ (3) bekezdése és 
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § (l) és (2) 
bekezdése, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján a módosításokkal egységes 
szerkezetben az alábbiak szerint adja ki:" 

2. Az alapító okirat 8. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

"8. Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkciók rendje szerinti besorolása: 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
0660 l O Zöldterület-kezelés 
09111 O Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 

feladatai 
091140 
096015 
096025 
104060 
107080 

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok 
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat." 

3. Az alapító okirat 9. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

"9. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet, amit az alapító okirat melléklete tartalmaz." 

4. Az alapító okirat Záradékának helyébe a következőszöveg lép: 

"Záradék: 

l. A Kőbányai Csupa Csoda Óvoda (1101 Budapest, Kőbányai út 38.) módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a /2015. (1. 22.) határozatával201 5. február l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi." 



Záradék 

l. A Kőbányai Csupa Csoda Óvoda (1101 Budapest, Kőbányai út 38.) alapító okiratának módosító 
okiratát Budapest Fő város X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a /2015. (1. 
22.) határozatával2015. február l-jei hatállyal adta ki. 

2. A módosító okirat az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 2015. január" " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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l O. melléklet a ... 12015. (I 22.) KÖKT határozathoz 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Csupa Csoda 
Óvoda (1101 Budapest, Kőbányai út 38.) alapítóokiratátaMagyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 8. § (l) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti 
köznevelésről szóló 20 ll. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése és az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § (l) és (2) bekezdése, valamint a 
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján a módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak 
szerint adja ki: 

l. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Csupa Csoda Óvoda 
OM azonosítója: 034419 

2. A költségvetési szerv székhelye: 
Címe 
1101 Budapest, Kőbányai út 38. 

3. Az alapítás éve: 
1972 

4. Az intézmény alapítója, székhelye: 
X. ker. Tanács V égrehajtó Bizottsága 
ll 02 Budapest, Pataki István tér 29. 

5. Közfeladata: 

Hrsz. 
38924/9 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján közreműködik a helyi óvodai 
nevelésben, ellátásban, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek 
óvodai nevelésében. 

6. A költségvetési szerv szakmai alaptevékenysége: 

A Kőbányai Csupa Csoda Óvoda feladata a helyi óvodai nevelés, ellátás során különösen: 
a) nevelési feladatok ellátása a gyermekek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig, 

legalább napi négy óra biztosítása az ötödik életévét betöltött gyermekek számára a nevelési 
év kezdő napjától, 

b) a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások 
biztosítása, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben 
meghatározottak szerint a gyermekek napközbeni ellátása, 

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

d) speciális tehetséggondozó programokat szervezhet hátrányos helyzetű gyermekek részére, 
e) tehetségpontként működhet, 
t) különleges bánásmódot igénylő gyermekek, beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő gyermekek ellátása, 
g) az illetékes szakértői bizottság szakértői véleménye alapján a többi gyerekkel együtt 

nevelhető-oktatható autizmus spektrum zavarral küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek 
ellátása, 



h) az egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 
zavarral) küzdő, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek 
ellátása az illetékes szakértői bizottság véleménye alapján. 

7. A költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása: 
8510 20 - Óvodai nevelés 

8. Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkciók rendje szerinti besorolása: 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
066010 Zöldterület-kezelés 
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 

feladatai 
091140 
096015 
096025 
104060 
107080 

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító prograrnak 
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és prograrnak 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

9. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet, amit az alapító okirat melléklete tartalmaz. 

10. Az intézmény típusa: 
óvoda 

ll. Maximális gyermeklétszám: 
100 fő 

12. Csoportok száma: 
4 

13. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 
Ingatlan: 
Megnevezése 
Kőbányai Csupa Csoda Óvoda 

Címe 
1101 Budapest, Kőbányai út 38. 

Hrsz. 
38924/9 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról szóló önkormányzati rendeletnek megfelelően, alapfeladatainak sérelme 
nélkül hasznosíthatja. 
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. 

14. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Irányítási jogkörét a Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

15. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 
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16. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

17. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 
a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény szerint, 
b) munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerint, 
c) megbízásijogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerint. 

Záradék: 

l. A Kőbányai Csupa Csoda Óvoda (1101 Budapest, Kőbányai út 38.) módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a /2015. (I. 22.) határozatával201 5. február l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 2015. január" " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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ll. melléklet a ... 12015. (l 22.) KÖKT határozathoz 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 412/2014. (VIII. 28.) 
határozatával jóváhagyott, Kőbányai Gépmadár Óvoda (ll 06 Budapest, Gépmadár utca 15.) alapító 
okiratát a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (6) 
bekezdésében és az államháztartásról szóló 20 ll. évi CXCV. törvény 8/ A. § (2) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján az alábbiak szerint módosítja: 

l. Az alapító okirat bevezető része helyébe az alábbiszöveg lép: 

"Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Gépmadár 
Óvoda (ll 06 Budapest, Gépmadár utca 15.) alapító okiratát a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 20 ll. évi C LXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdésében, valamint az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (l) bekezdés b) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. §(3) bekezdése és 
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § (l) és (2) 
bekezdése, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján a módosításokkal egységes 
szerkezetben az alábbiak szerint adja ki:" 

2. Az alapító okirat 9. pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

"9. Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkciók rendje szerinti besorolása: 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
06601 O Zöldterület-kezelés 
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 

feladatai 
091140 
096015 
096025 
104060 
107080 

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító prograrnak 
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és prograrnak 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat." 

3. Az alapító okirat l O. pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

"10. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet, amit az alapító okirat melléklete tartalmaz." 

4. Az alapító okirat Záradékának helyébe a következőszöveg lép: 

"Záradék: 

l. A Kőbányai Gépmadár Óvoda (1106 Budapest, Gépmadár utca 15.) módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a /2015. (I. 22.) határozatával2015. február l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi." 



Záradék 

l. A Kőbányai Gépmadár Óvoda (ll 06 Budapest, Gépmadár utca 15.) alapító okiratának módosító 
okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a /2015. (I. 
22.) határozatával2015. február l-jei hatállyal adta ki. 

2. A módosító okirat az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 2015. január" " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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12. melléklet a ... 12015. (l 22.) KÖKT határozathoz 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Gépmadár 
Óvoda (ll 06 Budapest, Gépmadár utca 15.) alapító okiratát a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 20 ll. évi C LXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdésében, valamint az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (l) bekezdés b) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. §(3) bekezdése és 
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § (l) és (2) 
bekezdése, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján a módosításokkal egységes 
szerkezetben az alábbiak szerint adja ki: 

l. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Gépmadár Óvoda 
OM azonosítója: 034416 

2. A költségvetési szerv székhelye: 
Címe 
1106 Budapest, Gépmadár utca 15. 

3. Az alapítás éve: 
1978 

4. Az intézmény alapítója, székhelye: 
X. ker. Tanács V égrehajtó Bizottsága 
ll 02 Budapest, Pataki István tér 29. 

5. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 

Napközi Otthonos Óvoda (1106 Budapest, Gépmadár utca 15.) 

6. Közfeladata: 

Hrsz. 
39210/45 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján közreműködik a helyi óvodai 
nevelésben, ellátásban, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek 
óvodai nevelésében. 

7. A költségvetési szerv szakmai alaptevékenysége: 

A Kőbányai Gépmadár Óvoda feladata a helyi óvodai nevelés, ellátás során különösen: 
a) nevelési feladatok ellátása a gyermekek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig, 

legalább napi négy óra biztosítása az ötödik életévét betöltött gyermekek számára a nevelési 
év kezdő napjától, 

b) a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások 
biztosítása, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben 
meghatározottak szerint a gyermekek napközbeni ellátása, 

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

d) speciális tehetséggondozó programokat szervezhet hátrányos helyzetű gyermekek részére, 
e) tehetségpontként működhet, 
f) különleges bánásmódot igénylő gyermekek, beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő gyermekek ellátása, 



g) az illetékes szakértői bizottság szakértői véleménye alapján a többi gyerekkel együtt 
nevelhető-oktatható autizmus spektrum zavarral küzdő, integráltan nevelhető 
beszédfogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása, 

h) az egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 
zavarral) küzdő, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek 
ellátása az illetékes szakértői bizottság véleménye alapján. 

8. A költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása: 
8510 20 - Óvodai nevelés 

9. Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkciók rendje szerinti besorolása: 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
0 660 l O Zöldterület-kezelés 
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 

091140 
096015 
096025 
104060 
107080 

feladatai 
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok 
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

10. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet, amit az alapító okirat melléklete tartalmaz. 

ll. Az intézmény típusa: 
óvoda 

12. Maximális gyermeklétszám: 
179 fő 

13. Csoportok száma: 
7 

14. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 
Ingatlan: 
Megnevezése 
Kőbányai Gépmadár Óvoda 
Fecskefészek Bölcsődével közösen 
használt osztatlan ingatlan 

Címe 
ll 06 Budapest, Gépmadár 
utca 15. 

Hrsz. 
39210/45 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról szóló önkormányzati rendeletnek megfelelően, alapfeladatainak sérelme 
nélkül hasznosíthatja. 
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. 

15. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 
Irányítási jogkörét a Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 
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16. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

17. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

18. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 
a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény szerint, 
b) munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerint, 
c) megbízásijogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerint. 

Záradék: 

l. A Kőbányai Gépmadár Óvoda (1106 Budapest, Gépmadár utca 15.) módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a /2015. (I. 22.) határozatával201 5. február l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 2015. január" " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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13. melléklet a ... 12015. (l 22.) KÖKT határozathoz 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 412/2014. (VIII. 28.) 
határozatával jóváhagyott, Kőbányai Gesztenye Óvoda (1106 Budapest, Maglódi út 8.) alapító 
okiratát a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 20 ll. évi C LXXXIX. törvény 41. § (6) 
bekezdésében és az államháztartásról szóló 20 ll. évi CXCV. törvény 8/ A. § (2) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján az alábbiak szerint módosítja: 

l. Az alapító okirat bevezető része helyébe az alábbiszöveg lép: 

"Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Gesztenye 
Óvoda (1106 Budapest, Maglódi út 8.) alapító okiratát a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 20 ll. évi C LXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 8. § (l) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése és az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § (l) és (2) bekezdése, valamint a 
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján a módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak 
szerint adja ki:" 

2. Az alapító okirat 8. pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

"8. Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkciók rendje szerinti besorolása: 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
0 660 l O Zöldterület -kezelés 
09111 O Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 

feladatai 
091140 
096015 
096025 
104060 
107080 

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok 
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat." 

3. Az alapító okirat 9. pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

"9. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet, amit az alapító okirat melléklete tartalmaz." 

4. Az alapító okirat Záradékának helyébe a következőszöveg lép: 

"Záradék: 

l. A Kőbányai Gesztenye Óvoda (ll 06 Budapest, Maglódi út 8.) módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a /2015. (I. 22.) határozatával201 5. február l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi." 



Záradék 

l. A Kőbányai Gesztenye Óvoda (1106 Budapest, Maglódi út 8.) alapító okiratának módosító 
okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a /2015. (I. 22.) 
határozatával201 5. február l-jei hatállyal adta ki. 

2. A módosító okirat az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 2015. január" " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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14. melléklet a ... /2015. (L 22.) KÖKT határozathoz 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Gesztenye 
Óvoda (1106 Budapest, Maglódi út 8.) alapító okiratát a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 20 ll. évi C LXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 8. § (l) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése és az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § (l) és (2) bekezdése, valamint a 
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján a módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak 
szerint adja ki: 

l. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Gesztenye Óvoda 
OM azonosítója: 034420 

2. A költségvetési szerv székhelye: 
Címe 
1106 Budapest, Maglódi út 8. 

3. Az alapítás éve: 
1896 

4. Az intézmény alapítója, székhelye: 
Nem megállapítható. 

5. Közfeladata: 

Hrsz. 
40 997 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján közreműködik a helyi óvodai 
nevelésben, ellátásban, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek 
óvodai nevelésében. 

6. A költségvetési szerv szakmai alaptevékenysége: 

A Kőbányai Gesztenye Óvoda feladata a helyi óvodai nevelés, ellátás során különösen: 
a) nevelési feladatok ellátása a gyermekek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig, 

legalább napi négy óra biztosítása az ötödik életévét betöltött gyermekek számára a nevelési 
év kezdő napjától, 

b) a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások 
biztosítása, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben 
meghatározottak szerint a gyermekek napközbeni ellátása, 

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

d) speciális tehetséggondozó programokat szervezhet hátrányos helyzetű gyermekek részére, 
e) tehetségpontként működhet, 
f) különleges bánásmódot igénylő gyermekek, beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő gyermekek ellátása, 
g) az illetékes szakértői bizottság szakértői véleménye alapján a többi gyerekkel együtt 

nevelhető-oktatható autizmus spektrum zavarral küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek 
ellátása, 



h) az egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 
zavarral) küzdő, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek 
ellátása az illetékes szakértői bizottság véleménye alapján. 

7. A költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása: 
851 020 - Óvodai nevelés 

8. Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkciók rendje szerinti besorolása: 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
0 660 l O Zöldterület -kezelés 
09111 O Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 

feladatai 
091140 
096015 
096025 
104060 
107080 

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító program ok 
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és prograrnak 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

9. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet, amit az alapító okirat melléklete tartalmaz. 

10. Az intézmény típusa: 
óvoda 

ll. Maximális gyermeklétszám: 
112 fő 

12. Csoportok száma: 
4 

13. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 
Ingatlan: 
Megnevezése 
Kőbányai Gesztenye Óvoda 

Címe 
ll 06 Budapest, Maglódi út 8. 

Hrsz. 
40997 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról szóló önkormányzati rendeletnek megfelelően, alapfeladatainak sérelme 
nélkül hasznosíthatja. 
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. 

14. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 
Irányítási jogkörét a Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

15. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
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16. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

17. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 
a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény szerint, 
b) munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerint, 
c) megbízásijogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerint. 

Záradék: 
l. A Kőbányai Gesztenye Óvoda (1106 Budapest, Maglódi út 8.) módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a /2015. (I. 22.) határozatával201 5. február l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 

melléklet. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 2015. január" " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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15. melléklet a ... 12015. (I 22.) KÖKT határozathoz 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 412/2014. (VIII. 28.) 
határozatával jóváhagyott Kőbányai Gézengúz Óvoda (1107 Budapest, Zágrábi út 13/a) alapító 
okiratát a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 20 ll. évi C LXXXIX. törvény 41. § (6) 
bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. § (2) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján az alábbiak szerint rnódosítja: 

l. Az alapító okirat bevezető része helyébe az alábbiszöveg lép: 

"Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Gézengúz 
Óvoda (1107 Budapest, Zágrábi út 13/a) alapító okiratátaMagyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 20 ll. évi C LXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdésében, valarnint az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 8. § (l) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése és az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § (l) és (2) bekezdése, valarnint a 
nevelési-oktatási intézmények rnűködéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján a rnódosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak 
szerint adja ki:" 

2. Az alapító okirat 9. pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

"9. Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkciók rendje szerinti besorolása: 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
0660 l O Zöldterület-kezelés 
09111 O Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 

feladatai 
091140 
096015 
096025 
104060 
107080 

Óvodai nevelés, ellátás rnűködtetési feladatai 
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 
A gyermekek, fiatalok és családok életrninőségét javító prograrnak 
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat." 

3. Az alapító okirat l O. pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

"10. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
rnűködési körzet, amit az alapító okirat rnelléklete tartalmaz." 

20. Az alapító okirat Záradékának helyébe a következőszöveg lép: 

"Záradék: 

l. A Kőbányai Gézengúz Óvoda (ll 07 Budapest, Zágrábi út 13/a.) rnódosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a /2015. (I. 22.) határozatával2015. február l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény rnűködési körzetét tartalmazó 
rnelléklet. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi." 



Záradék 

l. A Kőbányai Gézengúz Óvoda (1107 Budapest, Zágrábi út 13/a) alapító okiratának módosító 
okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a /2015. (1. 
22.) határozatával201 5. február l-jei hatállyal adta ki. 

2. A módosító okirat az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 2015. január" " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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16. melléklet a ... /2015. (I 22.) KÖKT határozathoz 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Gézengúz 
Óvoda (1107 Budapest, Zágrábi út 13/a) alapító okiratátaMagyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 20 ll. évi C LXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 8. § (l) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti 
köznevelésről szóló 20 ll. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése és az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § (l) és (2) bekezdése, valamint a 
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján a módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak 
szerint adja ki: 

l. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Gézengúz Óvoda 
OM azonosítója: 034431 

2. A költségvetési szerv székhelye: 
Címe 
ll 07 Budapest, Zágrábi út 13/a 

3. Az alapítás éve: 
1951 

4. Az intézmény alapítója, székhelye: 
X. ker. Tanács V égrehajtó Bizottsága 
ll 02 Budapest, Pataki István tér 29. 

5. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 

Napközi Otthonos Óvoda (1107 Budapest, Zágrábi út 13/a) 

6. Közfeladata: 

Hrsz. 
38315/50 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján közreműködik a helyi óvodai 
nevelésben, ellátásban, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek 
óvodai nevelésében. 

7. A költségvetési szerv szakmai alaptevékenysége: 

A Kőbányai Gézengúz Óvoda feladata a helyi óvodai nevelés, ellátás során különösen: 
a) nevelési feladatok ellátása a gyermekek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig, 

legalább napi négy óra biztosítása az ötödik életévét betöltött gyermekek számára a nevelési 
év kezdő napjától, 

b) a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások 
biztosítása, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben 
meghatározottak szerint a gyermekek napközbeni ellátása, 

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

d) speciális tehetséggondozó programokat szervezhet hátrányos helyzetű gyermekek részére, 
e) tehetségpontként működhet, 
f) különleges bánásmódot igénylő gyermekek, beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő gyermekek ellátása, 



g) az illetékes szakértői bizottság szakértői véleménye alapján a többi gyerekkel együtt 
nevelhető-oktatható autizmus spektrum zavarral küzdő, integráltan nevelhető Down 
szindrórnával élő sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása, 

h) az egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 
zavarral) küzdő, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek 
ellátása az illetékes szakértői bizottság véleménye alapján. 

8. A költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása: 
851020 - Óvodai nevelés 

9. Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkciók rendje szerinti besorolása: 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
0660 l O Zöldterület-kezelés 
09111 O Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 

feladatai 
091140 
096015 
096025 
104060 
107080 

Óvodai nevelés, ellátás rnűködtetési feladatai 
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 
A gyermekek, fiatalok és családok életrninőségét javító prograrnak 
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és prograrnak 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

10. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
rnűködési körzet, amit az alapító okirat rnelléklete tartalmaz. 

ll. Az intézmény típusa: 
óvoda 

12. Maximális gyermeklétszám: 
100 fő 

13. Csoportok száma: 
4 

14. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 
Ingatlan: 
Megnevezése 
Kőbányai Gézengúz Óvoda 

Címe 
ll 07 Budapest, Zágrábi út 13/a 

Hrsz. 
38315/50 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról szóló önkormányzati rendeletnek rnegfelelően, alapfeladatainak sérelme 
nélkül hasznosíthatja. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az óvodában az éves leltár szerint nyilvántartott tárgyi 
eszközök, valarnint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek. Az óvoda a 
rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatai ellátásához szabadon használhatja. 

15. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 
Irányítási jogkörét a Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 
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16. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

17. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

18. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 
a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény szerint, 
b) munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi l. törvény szerint, 
c) megbízásijogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerint. 

Záradék: 

l. A Kőbányai Gézengúz Óvoda (ll 07 Budapest, Zágrábi út 13/a.) módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a /2015. (l. 22.) határozatával201 5. február l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 2015. január" " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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17. melléklet a ... 12015. (l 22.) KÖKT határozathoz 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 412/2014. (VIII. 28.) 
határozatával jóváhagyott Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda (1103 Budapest, Kada utca 27-29.) 
alapító okiratát a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 20 ll. évi C LXXXIX. törvény 41. § 
(6) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. § (2) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján az alábbiak szerint módosítja: 

l. Az alapító okirat bevezető része helyébe az alábbiszöveg lép: 

"Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Gyermekek 
Háza Óvoda (1103 Budapest, Kada utca 27-29.) alapító okiratát a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdésében, valamint az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (l) bekezdés b) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21.§ (3) bekezdése és 
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § (l) és (2) 
bekezdése, valamint a nevelési -oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján a módosításokkal egységes 
szerkezetben az alábbiak szerint adja ki:" 

2. Az alapító okirat 9. pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

"9. Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkciók rendje szerinti besorolása: 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
0 660 l 0 Zöldterület-kezelés 
09111 O Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 

feladatai 
091140 
096015 
096025 
104060 
107080 

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító prograrnak 
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és prograrnak 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat." 

3. Az alapító okirat l O. pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

"10. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet, amit az alapító okirat melléklete tartalmaz." 

4 .. Az alapító okirat Záradékának helyébe a következőszöveg lép: 

"Záradék: 

l. A Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda (1103 Budapest, Kada utca 27-29.) módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a /2015. (1. 22.) határozatával201 5. február l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi." 



Záradék 

l. A Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda (1103 Budapest, Kada utca 27-29.) alapító okiratának 
módosító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
/2015. (I. 22.) határozatával201 5. február l-jei hatállyal adta ki. 
2. A módosító okirat az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 2015. január" " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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18. melléklet a ... /2015. (l 22.) KÖKT határozathoz 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Gyermekek 
Háza Óvoda (1103 Budapest, Kada utca 27-29.) alapító okiratát a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdésében, valamint az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (l) bekezdés b) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. §(3) bekezdése és 
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § (l) és (2) 
bekezdése, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján a módosításokkal egységes 
szerkezetben az alábbiak szerint adja ki: 

l. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda 
OM azonosítója: 201652 

2. A költségvetési szerv székhelye: 
Címe 
1103 Budapest, Kada utca 27-29. 

3. Az alapítás éve: 
2012 

4. Az intézmény alapítója, székhelye: 

Hrsz. 
41671/l 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 

5. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 

Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola és Gyermekek Háza Óvoda (1103 Budapest, Kada utca 27-
29.) 

6. Közfeladata: 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján közreműködik a helyi óvodai 
nevelésben, ellátásban, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek 
óvodai nevelésében. 

7. A költségvetési szerv szakmai alaptevékenysége: 

A Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda feladata a helyi óvodai nevelés, ellátás során különösen: 
a) nevelési feladatok ellátása a gyermekek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig, 

legalább napi négy óra biztosítása az ötödik életévét betöltött gyermekek számára a nevelési 
év kezdő napjától, 

b) a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások 
biztosítása, a gyermekek védelméről és a gyárnügyi igazgatásról szóló törvényben 
meghatározottak szerint a gyermekek napközbeni ellátása, 

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

d) speciális tehetséggondozó programokat szervezhet hátrányos helyzetű gyermekek részére, 
e) tehetségpontként működhet, 
f) különleges bánásmódot igénylő gyermekek, beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő gyermekek ellátása, 



g) az illetékes szakértői bizottság szakértői véleménye alapján a többi gyerekkel együtt 
nevelhető-oktatható autizmus spektrum zavarral küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek 
ellátása, 

h) az egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 
zavarral) küzdő, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek 
ellátása az illetékes szakértői bizottság véleménye alapján. 

8. A költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása: 
8510 20 - Óvodai nevelés 

9. Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkciók rendje szerinti besorolása: 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
0660 l O Zöldterület -kezelés 
09111 O Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 

feladatai 
091140 Óvodai nevelés, ellátás rnűködtetési feladatai 
0 96015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 
l 04060 A gyermekek, fiatalok és családok életrninőségét javító prograrnak 
l 07080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és prograrnak 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

10. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
rnűködési körzet, amit az alapító okirat rnelléklete tartalmaz. 

ll. Az intézmény típusa: 
óvoda 

12. Maximális gyermeklétszám: 
94 fő 

13. Csoportok száma: 
4 

14. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 
Ingatlan: 
Megnevezése Címe Hrsz. 
Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda 1103 Budapest, Kada u. 27-29. 41671/l 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról szóló önkormányzati rendeletnek rnegfelelően, alapfeladatainak sérelme 
nélkül hasznosíthatja. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az óvodában az éves leltár szerint nyilvántartott tárgyi 
eszközök, valarnint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek Az óvoda a 
rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatai ellátásához szabadon használhatja. 

15. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 
Irányítási jogkörét a Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 
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16. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

17. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

18. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 
a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény szerint, 
b) munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi l. törvény szerint, 
c) megbízásijogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerint. 

Záradék: 

l. A Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda (1103 Budapest, Kada utca 27-29.) módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a /2015. (1. 22.) határozatával201 5. február l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 2015. január" " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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19. melléklet a ... /2015. (I 22.) KÖKT határozathoz 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 412/2014. (VIII. 28.) 
határozatával jóváhagyott Kőbányai Gyöngyike Óvoda (1101 Budapest, Salgótarjáni úr 47.) alapító 
okiratát a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (6) 
bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. § (2) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján az alábbiak szerint módosítja: 

l. Az alapító okirat bevezető része helyébe az alábbiszöveg lép: 

"Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Gyöngyike 
Óvoda (1101 Budapest, Salgótarjáni út 47.) alapító okiratát a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 20 ll. évi C LXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdésében, valamint az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (l) bekezdés b) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. §(3) bekezdése és 
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § (l) és (2) 
bekezdése, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján a módosításokkal egységes 
szerkezetben az alábbiak szerint adja ki:" 

2. Az alapító okirat 9. pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

"9. Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkciók rendje szerinti besorolása: 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
0660 l O Zöldterület-kezelés 
09111 O Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 

feladatai 
091140 
096015 
096025 
104060 
107080 

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító prograrnak 
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és prograrnak 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat." 

3. Az alapító okirat l O. pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

"10. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet, amit az alapító okirat melléklete tartalmaz." 

4. Az alapító okirat Záradékának helyébe a következőszöveg lép: 

"Záradék: 

l. A Kőbányai Gyöngyike Óvoda (1101 Budapest, Salgótarjáni út 47.) módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a /2015. (I. 22.) határozatával201 5. február l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi." 



Záradék 

l. A Kőbányai Gyöngyike Óvoda (1101 Budapest, Salgótarjáni út 47.) alapító okiratának módosító 
okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a /2015. (I. 
22.) határozatával201 5. február l-jei hatállyal adta ki. 

2. A módosító okirat az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 2015.január" " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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20. melléklet a ... /2015. (l 22.) KÖKT határozathoz 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Gyöngyike 
Óvoda (1101 Budapest, Salgótarjáni út 47.) alapító okiratát a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 20 ll. évi C LXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdésében, valamint az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (l) bekezdés b) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. §(3) bekezdése és 
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § (l) és (2) 
bekezdése, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján a módosításokkal egységes 
szerkezetben az alábbiak szerint adja ki: 

l. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Gyöngyike Óvoda 
OM azonosítója: 034426 

2. A költségvetési szerv székhelye: 
Címe 
1101 Budapest, Salgótarjáni út 47. 

3. Az alapítás éve: 
Nem megállapítható. 

4. Az intézmény alapítója, székhelye: 
X. ker. Tanács V égrehajtó Bizottsága 
ll 02 Budapest, Pataki István tér 29. 

5. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 

Napközi Otthonos Óvoda (1101 Budapest, Salgótarjáni út 47.) 

6. Közfeladata: 

Hrsz. 
38911/2 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján közreműködik a helyi óvodai 
nevelésben, ellátásban a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek 
óvodai nevelésében. 

7. A költségvetési szerv szakmai alaptevékenysége: 

A Kőbányai Gyöngyike Óvoda feladata a helyi óvodai nevelés, ellátás során különösen: 
a) nevelési feladatok ellátása a gyermekek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig, 

legalább napi négy óra biztosítása az ötödik életévét betöltött gyermekek számára a nevelési 
év kezdő napjától, 

b) a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások 
biztosítása, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben 
meghatározottak szerint a gyermekek napközbeni ellátása, 

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

d) speciális tehetséggondozó programokat szervezhet hátrányos helyzetű gyermekek részére, 
e) tehetségpontként működhet, 
f) különleges bánásmódot igénylő gyermekek, beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő gyermekek ellátása, 



g) az illetékes szakértői bizottság szakértői véleménye alapján a többi gyerekkel együtt 
nevelhető-oktatható autizmus spektrum zavarral küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek 
ellátása, 

h) az egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 
zavarral) küzdő, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek 
ellátása az illetékes szakértői bizottság véleménye alapján. 

8. A költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása: 
8510 20 - Óvodai nevelés 

9. Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkciók rendje szerinti besorolása: 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
0 660 l O Zöldterület-kezelés 
09111 O Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 

feladatai 
091140 
096015 
096025 
104060 
107080 

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító prograrnak 
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és prograrnak 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

10. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet, amit az alapító okirat melléklete tartalmaz. 

11. Az intézmény típusa: 
óvoda 

12. Maximális gyermeklétszám: 
100 fő 

13. Csoportok száma: 
4 

14. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 
Ingatlan: 
Megnevezése 
Kőbányai Gyöngyike Óvoda a 2. 
sz. Gondozási Központtal, az 
Orvosi Rendelővel, a 
Gyermekorvosi Rendelővel és a 
Gyöngyike Bölcsődével közösen 
használt osztatlan ingatlan 

Címe 
1101 Budapest, Salgótarjáni út 47. 

Hrsz. 
38911/2 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról szóló önkormányzati rendeletnek megfelelően, alapfeladatainak sérelme 
nélkül hasznosíthatja. 
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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15. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 
Irányítási jogkörét a Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

16. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

17. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

18. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 
a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény szerint, 
b) munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi L törvény szerint, 
c) megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerint. 

Záradék: 

l. A Kőbányai Gyöngyike Óvoda (1101 Budapest, Salgótarjáni út 47.) módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a /2015. (L 22.) határozatával201 5. február l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 2015. január" " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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21. melléklet a ... 12015. (l 22.) KÖKT határozathoz 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 412/2014. (VIII. 28.) 
határozatával jóváhagyott Kőbányai Hárslevelű Óvoda (1106 Budapest, Hárslevelű utca 5.) alapító 
okiratát a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (6) 
bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. § (2) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján az alábbiak szerint módosítja: 

J. Az alapító okirat bevezető része helyébe az alábbiszöveg lép: 

"Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Hárslevelű 
Óvoda (1106 Budapest, Hárslevelű utca 5.) alapító okiratát a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 20 ll. évi C LXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdésében, valamint az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (l) bekezdés b) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. §(3) bekezdése és 
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § (l) és (2) 
bekezdése, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján a módosításokkal egységes 
szerkezetben az alábbiak szerint adja ki:" 

2. Az alapító okirat 9. pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

"9. Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkciók rendje szerinti besorolása: 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
0660 l O Zöldterület-kezelés 
082093 Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 
09111 O Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 

feladatai 
091140 
096015 
096025 
104060 
107080 

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok 
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat." 

3. Az alapító okirat l O. pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

"10. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet, amit az alapító okirat melléklete tartalmaz." 

4. Az alapító okirat Záradékának helyébe a következőszöveg lép: 

"Záradék: 

l. A Kőbányai Hárslevelű Óvoda (1106 Budapest, Hárslevelű utca 5.) módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a /2015. (1. 22.) határozatával201 5. február l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi." 



Záradék 

l. A Kőbányai Hárslevelű Óvoda (ll 06 Budapest, Hárslevelű utca 5.), alapító okiratának módosító 
okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a /2015. (1. 
22.) határozatával2015. február l-jei hatállyal adta ki. 

2. A módosító okirat az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 2015. január" " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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22. melléklet a ... 12015. (l 22.) KÖKT határozathoz 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Hárslevelű 
Óvoda (ll 06 Budapest, Hárslevelű utca 5.) alapító okiratát a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 20 ll. évi C LXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdésében, valamint az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (l) bekezdés b) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. §(3) bekezdése és 
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § (l) és (2) 
bekezdése, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján a módosításokkal egységes 
szerkezetben az alábbiak szerint adja ki: 

l. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Hárslevelű Óvoda 
OM azonosítója: 034427 

2. A költségvetési szerv székhelye: 
Címe 
1106 Budapest, Hárslevelű utca 5. 

3. Az alapítás éve: 
1933 

4. Az intézmény alapítója, székhelye: 
Nem megállapítható. 

5. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 

Napközi Otthonos Óvoda (1106 Budapest, Szellőrózsa utca 9-ll.) 

6. Közfeladata: 

Hrsz. 
42526/371 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján közreműködik a helyi óvodai 
nevelésben, ellátásban, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek 
óvodai nevelésében. 

7. A költségvetési szerv szakmai alaptevékenysége: 

A Kőbányai Hárslevelű Óvoda feladata a helyi óvodai nevelés, ellátás során különösen: 
a) nevelési feladatok ellátása a gyermekek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig, 

legalább napi négy óra biztosítása az ötödik életévét betöltött gyermekek számára a nevelési 
év kezdő napjától, 

b) a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások 
biztosítása, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben 
meghatározottak szerint a gyermekek napközbeni ellátása, 

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

d) speciális tehetséggondozó programokat szervezhet hátrányos helyzetű gyermekek részére, 
e) tehetségpontként működhet, 
f) különleges bánásmódot igénylő gyermekek, beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő gyermekek ellátása, 
g) az illetékes szakértői bizottság szakértői véleménye alapján a többi gyerekkel együtt 

nevelhető-oktatható autizmus spektrum zavarral küzdő, integráltan nevelhető Down 
szindrómával élő sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása, 



h) az egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 
zavarral) küzdő, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek 
ellátása az illetékes szakértői bizottság véleménye alapján. 

8. A költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása: 
851020 - Óvodai nevelés 

9. Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkciók rendje szerinti besorolása: 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
0 660 l O Zöldterület-kezelés 
082093 Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 
09111 O Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 

feladatai 
091140 
096015 
096025 
104060 
107080 

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító program ok 
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

10. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet, amit az alapító okirat melléklete tartalmaz. 

ll. Az intézmény típusa: 
óvoda 

12. Maximális gyermeklétszám: 
100 fő 

13. Csoportok száma: 
4 

14. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 
Ingatlan: 
Megnevezése Címe 
Kőbányai Hárslevelű Óvoda 1106 Budapest, Hárslevelű utca 5. 

Hrsz. 
42526/371 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról szóló önkormányzati rendeletnek megfelelően, alapfeladatainak sérelme 
nélkül hasznosíthatja. 
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. 

15. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 
Irányítási jogkörét a Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

16. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
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17. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

18. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 
a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény szerint, 
b) munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi l. törvény szerint, 
c) megbízásijogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerint. 

Záradék: 

l. A Kőbányai Hárslevelű Óvoda (ll 06 Budapest, Hárslevelű utca 5.) módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a /2015. (1. 22.) határozatával2015. február l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 2015. január" " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 

3 



23. melléklet a ... 12015. (l 22.) KÖKT határozathoz 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 412/2014. (VIII. 28.) 
határozatával jóváhagyott Kőbányai Kékvirág Óvoda (1107 Budapest, Kékvirág utca 5.) alapító 
okiratát a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (6) 
bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. § (2) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján az alábbiak szerint módosítja: 

J. Az alapító okirat bevezető része helyébe az alábbiszöveg lép: 

"Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Kékvirág 
Óvoda (ll 07 Budapest, Kékvirág utca 5.) alapító okiratát a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 20 ll. évi C LXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 8. § (l) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése és az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § (l) és (2) bekezdése, valamint a 
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján a módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak 
szerint adja ki:" 

2. Az alapító okirat 9. pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

"9. Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkciók rendje szerinti besorolása: 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
0660 l O Zöldterület-kezelés 
09111 O Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 

feladatai 
091140 
096015 
096025 
104060 
107080 

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok 
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat." 

3. Az alapító okirat l O. pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

"10. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet, amit az alapító okirat melléklete tartalmaz." 

4. Az alapító okirat Záradékának helyébe a következőszöveg lép: 

"Záradék: 

l. A Kőbányai Kékvirág Óvoda (1107 Budapest, Kékvirág utca 5.) módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a /2015. (1. 22.) határozatával201 5. február l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi." 



Záradék 

l. A Kőbányai Kékvirág Óvoda (1107 Budapest, Kékvirág utca 5.) alapító okiratának módosító 
okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a /2015. (I. 
22.) határozatával2015. február l-jei hatállyal adta ki. 

2. A módosító okirat az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 2015. január" " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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24. melléklet a ... 12015. (I 22.) KÖKT határozathoz 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Kékvirág 
Óvoda (1107 Budapest, Kékvirág utca 5.) alapítóokiratátaMagyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 20 ll. évi C LXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 8. § (l) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése és az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § (l) és (2) bekezdése, valamint a 
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján a módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak 
szerint adja ki: 

l. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Kékvirág Óvoda 
OM azonosítója: 034425 

2. A költségvetési szerv székhelye: 
Címe 
1107 Budapest, Kékvirág utca 5. 

3. Az alapítás éve: 
1959 

4. Az intézmény alapítója, székhelye: 
X. ker. Tanács V égrehajtó Bizottsága 
ll 02 Budapest, Pataki István tér 29. 

5. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 

Napközi Otthonos Óvoda (1101 Budapest, Ceglédi utca 5.) 

6. Közfeladata: 

Hrsz. 
38315/88 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján közreműködik a helyi óvodai 
nevelésben, ellátásban, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek 
óvodai nevelésében. 

7. A költségvetési szerv szakmai alaptevékenysége: 

A Kőbányai Kékvirág Óvoda feladata a helyi óvodai nevelés, ellátás során különösen: 
a) nevelési feladatok ellátása a gyermekek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig, 

legalább napi négy óra biztosítása az ötödik életévét betöltött gyermekek számára a nevelési 
év kezdő napjától, 

b) a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások 
biztosítása, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben 
meghatározottak szerint a gyermekek napközbeni ellátása, 

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

d) speciális tehetséggondozó programokat szervezhet hátrányos helyzetű gyermekek részére, 
e) tehetségpontként működhet, 
t) különleges bánásmódot igénylő gyermekek, beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő gyermekek ellátása, 



g) az illetékes szakértői bizottság szakértői véleménye alapján a többi gyerekkel együtt 
nevelhető-oktatható autizmus spektrum zavarral küzdő, beszédfogyatékos sajátos nevelési 
igényű gyermekek ellátása, 

h) az egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 
zavarral) küzdő, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek 
ellátása az illetékes szakértői bizottság véleménye alapján. 

8. A költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása: 
8510 20 - Óvodai nevelés 

9. Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkciók rendje szerinti besorolása: 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
0 660 l O Zöldterület-kezelés 
09111 O Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 

feladatai 
091140 
096015 
096025 
104060 
107080 

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok 
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

10. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet, amit az alapító okirat melléklete tartalmaz. 

ll. Az intézmény típusa: 
óvoda 

12. Maximális gyermeklétszám: 
172 fő 

13. Csoportok száma: 
7 

14. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 
Ingatlan: 
Megnevezése 
Kőbányai Kékvirág Óvoda 

Címe 
1107 Budapest, Kékvirág utca 5. 

Hrsz. 
38315/88 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról szóló önkormányzati rendeletnek megfelelően, alapfeladatainak sérelme 
nélkül hasznosíthatja. 
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. 

15. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 
Irányítási jogkörét a Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 
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16. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

17. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

18. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 
a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény szerint, 
b) munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerint, 
c) megbízásijogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerint. 

Záradék: 

l. A Kőbányai Kékvirág Óvoda (1107 Budapest, Kékvirág utca 5.) módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a /2015. (I. 22.) határozatával201 5. február l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 2015. január" " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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25. me/lék/et a ... 12015. (l 22.) KÖKT határozathoz 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 412/2014. (VIII. 28.) 
határozatával jóváhagyott Kőbányai Kincskeresők Óvoda (1105 Budapest, Mádi utca 4-6.) alapító 
okiratát a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (6) 
bekezdésében és az államháztartásról szólo 2011. évi CXCV. törvény 8/A. § (2) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján az alábbiak szerint módosítja: 

l. Az alapító okirat bevezető része helyébe az alábbiszöveg lép: 

"Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Kincskeresők Óvoda (1105 Budapest, Mádi utca 4-6.) alapító okiratát a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 20 ll. évi C LXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdésében, valamint az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (l) bekezdés b) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. §(3) bekezdése és 
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § (l) és (2) 
bekezdése, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján a módosításokkal egységes 
szerkezetben az alábbiak szerint adja ki:" 

2. Az alapító okirat 8. pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

"8. Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkciók rendje szerinti besorolása: 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
0 660 l O Zöldterület -kezelés 
09111 O Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 

feladatai 
091140 
096015 
096025 
104060 
107080 

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító program ok 
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat." 

3. Az alapító okirat 9. pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

"9. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet, amit az alapító okirat melléklete tartalmaz." 

4. Az alapító okirat Záradékának helyébe a következőszöveg lép: 

"Záradék: 

l. A Kőbányai Kincskeresők Óvoda (1105 Budapest, Mádi utca 4-6.) módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a /2015. (L 22.) határozatával2015. február l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi." 



Záradék 

l. A Kőbányai Kincskeresők Óvoda (1105 Budapest, Mádi utca 4-6.) alapító okiratának módosító 
okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a /2015. (L 22.) 
határozatával201 5. február l-jei hatállyal adta ki. 

2. A módosító okirat az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 2015. január" " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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26. melléklet a ... /2015. (l 22.) KÖKT határozathoz 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Kincskeresők Óvoda (1105 Budapest, Mádi utca 4-6.) alapító okiratát a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 20 ll. évi C LXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdésében, valarnint az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (l) bekezdés b) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. §(3) bekezdése és 
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § (l) és (2) 
bekezdése, valarnint a nevelési-oktatási intézmények rnűködéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján a rnódosításokkal egységes 
szerkezetben az alábbiak szerint adja ki: 

l. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Kincskeresők Óvoda 
OM azonosítója: 034421 

2. A költségvetési szerv székhelye: 
Címe 
ll 05 Budapest, Mádi utca 4-6. 

3. Az alapítás éve: 
1972 

4. Az intézmény alapítója, székhelye: 
X. ker. Tanács Végrehajtó Bizottsága 
1102 Budapest, Pataki István tér 29. 

5. Közfeladata: 

Hrsz. 
41369/2 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján közrernűködik a helyi óvodai 
nevelésben, ellátásban, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek 
óvodai nevelésében. 

6. A költségvetési szerv szakmai alaptevékenysége: 

A Kőbányai Kincskeresők Óvoda feladata a helyi óvodai nevelés, ellátás során különösen: 
a) nevelési feladatok ellátása a gyermekek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig, 

legalább napi négy óra biztosítása az ötödik életévét betöltött gyermekek számára a nevelési 
év kezdő napjától, 

b) a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások 
biztosítása, a gyermekek védelméről és a gyárnügyi igazgatásról szóló törvényben 
meghatározottak szerint a gyermekek napközbeni ellátása, 

c) a nevelési program végrehajtása során együttműködés más nevelési-oktatási 
intézrnényekkel, 

d) speciális tehetséggondozó programokat szervezhet hátrányos helyzetű gyermekek részére, 
e) tehetségpontként rnűködhet, 
f) különleges bánásmódot igénylő gyermekek, beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő gyermekek ellátása, 
g) az illetékes szakértői bizottság szakértői véleménye alapján a többi gyerekkel együtt 

nevelhető-oktatható autizmus spektrum zavarral küzdő, integráltan nevelhető enyhe értelmi 
fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása, 



h) az egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 
zavarral) küzdő a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek 
ellátása az illetékes szakértői bizottság véleménye alapján. 

7. A költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása: 
8510 20 - Óvodai nevelés 

8. Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkciók rendje szerinti besorolása: 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
06601 O Zöldterület-kezelés 
09111 O Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 

feladatai 
091140 
096015 
096025 
104060 
107080 

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok 
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

9. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet, amit az alapító okirat melléklete tartalmaz. 

10. Az intézmény típusa: 
óvoda 

ll. Maximális gyermeklétszám: 
131 fő 

12. Csoportok száma: 
5 

13. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 
Ingatlan: 
Megnevezése 
Kőbányai Kincskeresők Óvoda 

Címe 
1105 Budapest, Mádi utca 4-6. 

Hrsz. 
41369/2 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról szóló önkormányzati rendeletnek megfelelően, alapfeladatainak sérelme 
nélkül hasznosíthatja. 
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. 

14. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 
Irányítási jogkörét a Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

15. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
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16. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

17. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 
a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény szerint, 
b) munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerint, 
c) megbízásijogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerint. 

Záradék: 

l. A Kőbányai Kincskeresők Óvoda (1105 Budapest, Mádi utca 4-6.) módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a /2015. (I. 22.) határozatával2015. február l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 2015. január" " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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27. melléklet a ... 12015. (l 22.) KÖKT határozathoz 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 412/2014. (VIII. 28.) 
határozatával jóváhagyott Kőbányai Kiskakas Óvoda (1104 Budapest, Mádi utca 86-94.) alapító 
okiratát a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (6) 
bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. § (2) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján az alábbiak szerint módosítja: 

l. Az alapító okirat bevezető része helyébe az alábbiszöveg lép: 

"Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Kiskakas 
Óvoda (1104 Budapest, Mádi utca 86-94.) alapítóokiratátaMagyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 20 ll. évi C LXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 8. § (l) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése és az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § (l) és (2) bekezdése, valamint a 
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján a módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak 
szerint adja ki:" 

2. Az alapító okirat 8. pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

"8. Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkciók rendje szerinti besorolása: 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
066010 Zöldterület-kezelés 
09111 O Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 

feladatai 
091140 
096015 
096025 
104060 
107080 

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító prograrnak 
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és prograrnak 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat." 

3. Az alapító okirat 9. pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

"9. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet, amit az alapító okirat melléklete tartalmaz." 

4. Az alapító okirat Záradékának helyébe a következőszöveg lép: 

"Záradék: 

l. A Kőbányai Kiskakas Óvoda (1104 Budapest, Mádi utca 86-94.) módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a /2015. (1. 22.) határozatával201 5. február l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. · 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi." 



Záradék 

l. A Kőbányai Kiskakas Óvoda (1104 Budapest, Mádi utca 86-94.) alapító okiratának módosító 
okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a /2015. (I. 
22.) határozatával201 5. február l-jei hatállyal adta ki. 

2. A módosító okirat az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 2015. január" " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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28. melléklet a ... 12015. (l 22.) KÖKT határozathoz 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Kiskakas 
Óvoda (1104 Budapest, Mádi utca 86-94.) alapítóokiratátaMagyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 20 ll. évi C LXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 8. § (l) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése és az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § (l) és (2) bekezdése, valamint a 
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján a módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak 
szerint adja ki: 

l. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Kiskakas Óvoda 
OM azonosítója: 034422 

2. A költségvetési szerv székhelye: 
Címe 
ll 04 Budapest, Mádi utca 86-94. 

3. Az alapítás éve: 
1972 

4. Az intézmény alapítója, székhelye: 
X. ker. Tanács V égrehajtó Bizottsága 
ll 02 Budapest, Pataki István tér 29. 

5. Közfeladata: 

Hrsz. 
41203/7 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján közreműködik a helyi óvodai 
nevelésben, ellátásban, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek 
óvodai nevelésében. 

6. A költségvetési szerv szakmai alaptevékenysége: 

A Kőbányai Kiskakas Óvoda feladata a helyi óvodai nevelés, ellátás során különösen: 
a) nevelési feladatok ellátása a gyermekek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig, 

legalább napi négy óra biztosítása az ötödik életévét betöltött gyermekek számára a nevelési 
év kezdő napjától, 

b) a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások 
biztosítása, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben 
meghatározottak szerint a gyermekek napközbeni ellátása, 

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

d) speciális tehetséggondozó programokat szervezhet hátrányos helyzetű gyermekek részére, 
e) tehetségpontként működhet, 
t) különleges bánásmódot igénylő gyermekek, beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő gyermekek ellátása, 
g) az illetékes szakértői bizottság szakértői véleménye alapján a többi gyerekkel együtt 

nevelhető-oktatható autizmus spektrum zavarral küzdő, integráltan nevelhető mozgássérült 
sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása, 



h) az egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 
zavarral) küzdő a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek 
ellátása az illetékes szakértői bizottság véleménye alapján. 

7. A költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása: 
851020 - Óvodai nevelés 

8. Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkciók rendje szerinti besorolása: 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
0660 l O Zöldterület-kezelés 
09111 O Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 

feladatai 
091140 
096015 
096025 
104060 
107080 

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító prograrnak 
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és prograrnak 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

9. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet, amit az alapító okirat melléklete tartalmaz. 

10. Az intézmény típusa: 
óvoda 

ll. Maximális gyermeklétszám: 
194 fő 

12. Csoportok száma: 
8 

13. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 
Ingatlan: 
Megnevezése 
Kőbányai Kiskakas Óvoda 
a Kőbányai Gyermekjóléti 
Központtal közösen használt 
osztatlan ingatlan 

Címe 
ll 04 Budapest, Mádi utca 86-94. 

Hrsz. 
41203/7 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról szóló önkormányzati rendeletnek megfelelően, alapfeladatainak sérelme 
nélkül hasznosíthatja. 
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. 

14. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 
Irányítási jogkörét a Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

15. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
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1102 Budapest, Szent László tér 29. 

16. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 
17. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 

a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény szerint, 

b) munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi L törvény szerint, 
c) megbízásijogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerint. 

Záradék: 

l. A Kőbányai Kiskakas Óvoda (1104 Budapest, Mádi utca 86-94.) módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a /2015. (L 22.) határozatával201 5. február l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 2015.január" " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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29. melléklet a ... /2015. (I 22.) KÖKT határozathoz 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 412/2014. (VIII. 28.) 
határozatával jóváhagyott Kőbányai Mászóka Óvoda (1105 Budapest, Ászok utca 1-3.) alapító 
okiratát a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (6) 
bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. § (2) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján az alábbiak szerint módosítja: 

l. Az alapító okirat bevezető része helyébe az alábbi szöveg lép: 

"Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Mászóka 
Óvoda (1105 Budapest, Ászok utca 1-3.) alapító okiratátaMagyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 20 ll. évi C LXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 8. § (l) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti 
köznevelésről szóló 20 ll. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése és az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § (l) és (2) bekezdése, valamint a 
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján a módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak 
szerint adja ki:" 

2. Az alapító okirat 9. pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

"9. Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkciók rendje szerinti besorolása: 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
0 660 l O Zöldterület -kezelés 
09111 O Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 

feladatai 
091140 
096015 
096025 
104060 
107080 

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító prograrnak 
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és prograrnak 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat." 

3. Az alapító okirat l O. pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

"10. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet, amit az alapító okirat melléklete tartalmaz." 

4. Az alapító okirat Záradékának helyébe a következőszöveg lép: 

"Záradék: 

l. A Kőbányai Mászóka Óvoda (1105 Budapest, Ászok utca 1-3.) módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a /2015. (1. 22.) határozatával201 5. február l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi." 



Záradék 

l. A Kőbányai Mászóka Óvoda (1105 Budapest, Ászok utca 1-3.) alapító okiratának módosító 
okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a /2015. (I. 
22.) határozatával2015. február l-jei hatállyal adta ki. 

2. A módosító okirat az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 2015. január" " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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30. melléklet a ... 12015. (l 22.) KÖKT határozathoz 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Mászóka 
Óvoda (1105 Budapest, Ászok utca 1-3.) alapító okiratátaMagyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 8. § (l) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése és az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § (l) és (2) bekezdése, valamint a 
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján a módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak 
szerint adja ki: 

l. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Mászóka Óvoda 
OM azonosítója: 034415 

2. A költségvetési szerv székhelye: 
Címe 
1105 Budapest, Ászok utca 1-3. 

3. Az alapítás éve: 
1974 

4. Az intézmény alapítója, székhelye: 
X. ker. Tanács V égrehajtó Bizottsága 
ll 02 Budapest, Pataki István tér 29. 

5. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 

Napközi Otthonos Óvoda (1105 Budapest, Ászok utca 1-3.) 

6. Közfeladata: 

Hrsz. 
41446 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján közreműködik a helyi óvodai 
nevelésben, ellátásban, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek 
óvodai nevelésében. 

7. A költségvetési szerv szakmai alaptevékenysége: 

A Kőbányai Mászóka Óvoda feladata a helyi óvodai nevelés, ellátás során különösen: 
a) nevelési feladatok ellátása a gyermekek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig, 

legalább napi négy óra biztosítása az ötödik életévét betöltött gyermekek számára a nevelési 
év kezdő napjától, 

b) a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások 
biztosítása, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben 
meghatározottak szerint a gyermekek napközbeni ellátása, 

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

d) speciális tehetséggondozó programokat szervezhet hátrányos helyzetű gyermekek részére, 
e) tehetségpontként működhet, 
f) különleges bánásmódot igénylő gyermekek, beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő gyermekek ellátása, 



g) az illetékes szakértői bizottság szakértői véleménye alapján a többi gyerekkel együtt 
nevelhető-oktatható autizmus spektrum zavarral küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek 
ellátása, 

h) az egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 
zavarral) küzdő, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek 
ellátása az illetékes szakértői bizottság véleménye alapján. 

8. A költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása: 
8510 20 - Óvodai nevelés 

9. Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkciók rendje szerinti besorolása: 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
0660 l O Zöldterület-kezelés 
09111 O Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 

feladatai 
091140 
096015 
096025 
104060 
107080 

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító program ok 
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

10. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet, amit az alapító okirat melléklete tartalmaz. 

ll. Az intézmény típusa: 
óvoda 

12. Maximális gyermeklétszám: 
160 fő 

13. Csoportok száma: 
6 

14. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 
Ingatlan: 
Megnevezése 
Kőbányai Mászóka Óvoda 

Címe 
1105 Budapest, Ászok utca 1-3. 

Hrsz. 
41446 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról szóló önkormányzati rendeletnek megfelelően, alapfeladatainak sérelme 
nélkül hasznosíthatja. 
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. 

15. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 
Irányítási jogkörét a Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 
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16. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

17. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

18. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 
a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény szerint, 
b) munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi l. törvény szerint, 
c) megbízásijogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerint. 

Záradék: 

l. A Kőbányai Mászóka Óvoda (1105 Budapest, Ászok utca 1-3.) módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a /2015. (1. 22.) határozatával201 5. február l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 2015. január" " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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31. melléklet a ... 12015. (I. 22.) KÖKT határozathoz 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 412/2014. (VIII. 28.) 
határozatával jóváhagyott Kőbányai Mocorgó Óvoda (llOl Budapest, Kőbányai út 30.) alapító 
okiratát a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 20 ll. évi CLXXXIX. törvény 41. § (6) 
bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. § (2) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján az alábbiak szerint módosítja: 

l. Az alapító okirat bevezető része helyébe az alábbiszöveg lép: 

"Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Mocorgó 
Óvoda (1101 Budapest, Kőbányai út 30.) alapítóokiratátaMagyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 8. § (l) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti 
köznevelésről szóló 201l. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése és az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § (l) és (2) bekezdése, valamint a 
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján a módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak 
szerint adja ki:" 

2. Az alapító okirat 9. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

"9. Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkciók rendje szerinti besorolása: 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
0660 l O Zöldterület-kezelés 
082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 
09111 O Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 

feladatai 
091140 
096015 
096025 
104060 
107080 

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító program ok 
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat." 

3. Az alapító okirat l O. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

"10. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet, amit az alapító okirat melléklete tartalmaz." 

4. Az alapító okirat Záradékának helyébe a következőszöveg lép: 

,,Záradék: 

l. A Kőbányai Mocorgó Óvoda (1101 Budapest, Kőbányai út 30.) módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a /2015. (1. 22.) határozatával201 5. február l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi." 



Záradék 

l. A Kőbányai Mocorgó Óvoda (1101 Budapest, Kőbányai út 30.) alapító okiratának módosító 
okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a /2015. (1. 
22.) határozatával201 5. február l-jei hatállyal adta ki. 

2. A módosító okirat az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 2015. január" " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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32. melléklet a ... 12015. (l 22.) KÖKT határozathoz 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Mocorgó 
Óvoda (1101 Budapest, Kőbányai út 30.) alapítóokiratátaMagyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 20 ll. évi C LXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 8. § (l) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése és az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § (l) és (2) bekezdése, valamint a 
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján a módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak 
szerint adja ki: 

l. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Mocorgó Óvoda 
OM azonosítója: 034436 

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

3. Az alapítás éve: 
1980 

4. Az intézmény alapítója: 

MÁV Északi Járműjavító Üzem 

5. Közvetlen jogelőd neve, székhelye: 

Hrsz. 
38 920 

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

6. Közfeladata: 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján közreműködik a helyi óvodai 
nevelésben, ellátásban, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek 
óvodai nevelésében. 

7. A költségvetési szerv szakmai alaptevékenysége: 

A Kőbányai Mocorgó Óvoda feladata a helyi óvodai nevelés, ellátás során különösen: 
a) nevelési feladatok ellátása a gyermekek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig, 

legalább napi négy óra biztosítása az ötödik életévét betöltött gyermekek számára a nevelési 
év kezdő napjától, 

b) a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások 
biztosítása, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben 
meghatározottak szerint a gyermekek napközbeni ellátása, 

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

d) speciális tehetséggondozó programokat szervezhet hátrányos helyzetű gyermekek részére, 
e) tehetségpontként működhet, 
f) különleges bánásmódot igénylő gyermekek, beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő gyermekek ellátása, 



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

h) az egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 
zavarral) küzdő a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek 
ellátása az illetékes szakértői bizottság véleménye alapján. 

8. A költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása: 
851020 - Óvodai nevelés 

9. Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkciók rendje szerinti besorolása: 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
0 660 l O Zöldterület-kezelés 
082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 
09111 O Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 

feladatai 
091140 
096015 
096025 
104060 
107080 

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító prograrnek 
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és prograrnek 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

10. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet, amit az alapító okirat melléklete tartalmaz. 

ll. Az intézmény típusa: 
óvoda 

12. Maximális gyermeklétszám: 
150 fő 

13. Csoportok száma: 
5 

14. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 
Ingatlan: 
Megnevezése 
Kőbányai Mocorgó Óvoda 

Címe 
1101 Budapest, Kőbányai út 30. 

Hrsz. 
38 920 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról szóló önkormányzati rendeletnek megfelelően, alapfeladatainak sérelme 
nélkül hasznosíthatja. 
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. 

15. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Irányítási jogkörét a Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 
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16. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

17. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

18. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 
a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény szerint, 
b) munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerint, 
c) megbízásijogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerint. 

Záradék: 

l. A Kőbányai Mocorgó Óvoda (1101 Budapest, Kőbányai út 30.) módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a /2015. (I. 22.) határozatával201 5. február l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 2015. január" " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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33. me/lék/et a ... 12015. (l. 22.) KÖKT határozathoz 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 412/2014. (VIII. 28.) 
határozatával jóváhagyott Kőbányai Rece-fice Óvoda (1105 Budapest, Vaspálya utca 8-10.) alapító 
okiratát a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (6) 
bekezdésében és az államháztartásról szóló 20 ll. évi CXCV. törvény 8/ A. § (2) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján az alábbiak szerint módosítja: 

l. Az alapító okirat bevezető része helyébe az alábbiszöveg lép: 

"Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Rece-fice 
Óvoda (1105 Budapest, Vaspálya utca 8-10.) alapító okiratát a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdésében, valamint az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (l) bekezdés b) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21.§ (3) bekezdése és 
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § (l) és (2) 
bekezdése, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján a módosításokkal egységes 
szerkezetben az alábbiak szerint adja ki:" 

2. Az alapító okirat 8. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

"8. Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkciók rendje szerinti besorolása: 

013350 
066010 
082091 
091110 
091120 

091140 
096015 
096025 
104060 
107080 

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
Zöldterület-kezelés 
Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 
feladatai 
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító program ok 
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és prograrnak 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat." 

3. Az alapító okirat 9. pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

"9. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet, amit az alapító okirat melléklete tartalmaz." 

4. Az alapító okirat Záradékának helyébe a következőszöveg lép: 

"Záradék: 

l. A Kőbányai Rece-fice Óvoda (1105 Budapest, Vaspálya utca 8-10.) módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a /2015. (1. 22.) határozatával201 5. február l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi." 



Záradék 

l. A Kőbányai Rece-fice Óvoda (1105 Budapest, Vaspálya utca 8-10.) alapító okiratának módosító 
okiratát Budapest Fő város X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a /2015. (1. 
22.) határozatával201 5. február l-jei hatállyal adta ki. 

2. A módosító okirat az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 2015. január" " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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34. melléklet a ... 12015. (I 22.) KÖKT határozathoz 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Rece-fice 
Óvoda (1105 Budapest, Vaspálya utca 8-10.) alapító okiratát a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdésében, valamint az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (l) bekezdés b) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. §(3) bekezdése és 
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § (l) és (2) 
bekezdése, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján a módosításokkal egységes 
szerkezetben az alábbiak szerint adja ki: 

l. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Rece-fi ce Óvoda 
OM azonosítója: 034430 

2. A költségvetési szerv székhelye: 
Címe 
1105 Budapest, Vaspálya utca 8-10. 

3. Az alapítás éve: 
1981 

4. Az intézmény alapítója, székhelye: 
X. ker. Tanács V égrehajtó Bizottsága 
1102 Budapest, Pataki István tér 29. 

5. Közfeladata: 

Hrsz. 
41510/9 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján közreműködik a helyi óvodai 
nevelésben, ellátásban a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek 
óvodai nevelésében. 

6. A költségvetési szerv szakmai alaptevékenysége: 

A Kőbányai Rece-fi ce Óvoda feladata a helyi óvodai nevelés, ellátás során különösen: 
a) nevelési feladatok ellátása a gyermekek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig, 

legalább napi négy óra biztosítása az ötödik életévét betöltött gyermekek számára a nevelési 
év kezdő napjától, 

b) a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások 
biztosítása, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben 
meghatározottak szerint a gyermekek napközbeni ellátása, 

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

d) speciális tehetséggondozó programokat szervezhet hátrányos helyzetű gyermekek részére, 
e) tehetségpontként működhet, 
f) különleges bánásmódot igénylő gyermekek, beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő gyermekek ellátása, 
g) az illetékes szakértői bizottság szakértői véleménye alapján a többi gyerekkel együtt 

nevelhető-oktatható autizmus spektrum zavarral küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek 
ellátása, 



h) az egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 
zavarral) küzdő, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek 
ellátása az illetékes szakértői bizottság véleménye alapján. 

7. A költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása: 
851020 - Óvodai nevelés 

8. Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkciók rendje szerinti besorolása: 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
066010 Zöldterület-kezelés 
082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 

feladatai 
091140 
096015 
096025 
104060 
107080 

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok 
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

9. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet, amit az alapító okirat melléklete tartalmaz. 

10. Az intézmény típusa: 
óvoda 

ll. Maximális gyermeklétszám: 
102 fő 

12. Csoportok száma: 
4 

13. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 
Ingatlan: 
Megnevezése 
Kőbányai Rece-fi ce Óvoda 
a Csillagfürt Bölcsődével közösen 
használt osztatlan ingatlan 

Címe Hrsz. 
ll 05 Budapest, Vaspálya utca 8-l O. 41510/9 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról szóló önkormányzati rendeletnek megfelelően, alapfeladatainak sérelme 
nélkül hasznosíthatja. 
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. 

14. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Irányítási jogkörét a Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

2 



15. A költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

16. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

17. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 
a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény szerint, 
b) munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi L törvény szerint, 
c) megbízásijogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerint. 

Záradék: 

l. A Kőbányai Rece-fice Óvoda (1105 Budapest, Vaspálya utca 8-10.) módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a /2015. (L 22.) határozatával201 5. február l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 2015. január" " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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35. rnelléklet a ... 12015. (l 22.) KÖKT határozathoz 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 412/2014. (VIII. 28.) 
határozatával jóváhagyott Kőbányai Zsivaj Óvoda (1105 Budapest, Zsivaj utca 1-3.) alapító okiratát 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 20 ll. évi C LXXXIX. törvény 41. § (6) 
bekezdésében és az államháztartásról szóló 20 ll. évi CXCV. törvény 8/ A. § (2) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján az alábbiak szerint rnódosítja: 

l. Az alapító okirat bevezető része helyébe az alábbi szöveg lép: 

"Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Zsivaj 
Óvoda (1105 Budapest, Zsivaj utca 1-3.) alapító okiratátaMagyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 20 ll. évi C LXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdésében, valarnint az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 8. § (l) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése és az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § (l) és (2) bekezdése, valarnint a 
nevelési-oktatási intézmények rnűködéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján a rnódosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak 
szerint adja ki:" 

2. Az alapító okirat 8. pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

"8. Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkciók rendje szerinti besorolása: 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
066010 Zöldterület-kezelés 
082093 Közrnűvelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr rnűvészetek 
09111 O Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 

feladatai 
091140 
096015 
096025 
104060 
107080 

Óvodai nevelés, ellátás rnűködtetési feladatai 
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 
A gyermekek, fiatalok és családok életrninőségét javító program ok 
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és prograrnok 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat." 

3. Az alapító okirat 9. pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

"9. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
rnűködési körzet, amit az alapító okirat rnelléklete tartalmaz." 

19. Az alapító okirat Záradékának helyébe a következőszöveg lép 

"Záradék: 

l. A Kőbányai Zsivaj Óvoda (1105 Budapest, Zsivaj utca 1-3.) rnódosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a /2015. (I. 22.) határozatával201 5. február l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény rnűködési körzetét tartalmazó 
rnelléklet. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi." 



Záradék 

l. A Kőbányai Zsivaj Óvoda (1105 Budapest, Zsivaj utca 1-3.) alapító okiratának módosító okiratát 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a /2015. (I. 22.) 
határozatával201 5. február l-jei hatállyal adta ki. 

2. A módosító okirat az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 2015.január" " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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36. melléklet a ... /2015. (l 22.) KÖKT határozathoz 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Zsivaj 
Óvoda (1105 Budapest, Zsivaj utca 1-3.) alapítóokiratátaMagyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 20 ll. évi C LXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 8. § (l) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése és az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § (l) és (2) bekezdése, valamint a 
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján a módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak 
szerint adja ki: 

l. A költségvetési szerv neve: 
Kőbányai Zsivaj Óvoda 
OM azonosítója: 034432 

2. A költségvetési szerv székhelye: 
Címe 
1105 Budapest, Zsivaj utca 1-3. 

3. Az alapítás éve: 
1971 

4. Az intézmény alapítója, székhelye: 
X. ker. Tanács V égrehajtó Bizottsága 
ll 02 Budapest, Pataki István tér 29. 

5. Közfeladata: 

Hrsz. 
41400/13 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján közreműködik a helyi óvodai 
nevelésben, ellátásban a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek 
óvodai nevelésében. 

6. A költségvetési szerv szakmai alaptevékenysége: 

A Kőbányai Zsivaj Óvoda feladata a helyi óvodai nevelés, ellátás során különösen: 
a) nevelési feladatok ellátása a gyermekek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig, 

legalább napi négy óra biztosítása az ötödik életévét betöltött gyermekek számára a nevelési 
év kezdő napjától, 

b) a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások 
biztosítása, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben 
meghatározottak szerint a gyermekek napközbeni ellátása, 

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

d) speciális tehetséggondozó programokat szervezhet hátrányos helyzetű gyermekek részére, 
e) tehetségpontként működhet, 
f) különleges bánásmódot igénylő gyermekek, beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő gyermekek ellátása, 
g) az illetékes szakértői bizottság szakértői véleménye alapján a többi gyerekkel együtt 

nevelhető-oktatható autizmus spektrum zavarral küzdő, integráltan nevelhető hallássérült 
sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása, 



h) az egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 
zavarral) küzdő, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek 
ellátása az illetékes szakértői bizottság véleménye alapján. 

7. A költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása: 
8510 20 - Óvodai nevelés 

8. Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkciók rendje szerinti besorolása: 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
0 660 l O Zöldterület -kezelés 
082093 Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 
09111 O Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 

feladatai 
091140 
096015 
096025 
104060 
107080 

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok 
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

9. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
működési körzet, amit az alapító okirat melléklete tartalmaz. 

10. Az intézmény típusa: 
óvoda 

ll. Maximális gyermeklétszám: 
100 fő 

12. Csoportok száma: 
4 

13. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 
Ingatlan: 
Megnevezése 
Kőbányai Zsivaj Óvoda 
az Apró Csodák Bölcsődével 
közösen használt osztatlan ingatlan 

Címe 
1105 Budapest, Zsivaj utca 1-3. 

Hrsz. 
41400/13 

Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról szóló önkormányzati rendeletnek megfelelően, alapfeladatainak sérelme 
nélkül hasznosíthatja. 
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. 

14. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Irányítási jogkörét a Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

15. költségvetési szerv fenntartójának neve, székhelye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
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ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 

16. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

17. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 
a) közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény szerint, 
b) munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerint, 
c) megbízásijogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerint. 

Záradék: 

l. A Kőbányai Zsivaj Óvoda (1105 Budapest, Zsivaj utca 1-3.) módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a /2015. (I. 22.) határozatával201 5. február l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az alapító okirat elválaszthatatlan részét képezi az intézmény működési körzetét tartalmazó 
melléklet. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 2015. január" " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 
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37. melléklet a .. .12015. (l 22.) KÖKT határozathoz 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárka Kőbányai 
Humánszolgáltató Központ (1108 Budapest, Sibrik Miklós u. 76-78.) alapító okiratát a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (6) 
bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (l) bekezdés b) pontja 
alapján a következők szerint módosítja: 

l. Az alapító okirat 4. pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

"4. Az alapításról rendelkező határozat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Bárka 
Kőbányai Humánszolgáltató Központ alapító okiratának elfogadásáról szóló 532/2013. (XI. 
21.) KÖKT határozata." 

2 Az alapító okirat 7. pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

"7. Az intézmény működési területe: 

Budapest Főváros X. kerület közigazgatási területe" 

3. Az alapító okirat 9. pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

"9. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása: 

013360 

072111 
072112 
072311 
072313 
074011 
074031 
074032 
095020 
096015 
102030 
104012 
104042 
107013 
107051 
107052 
107053 
107054 

Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 
szolgáltatások 
Háziorvosi alapellátás 
Háziorvosi ügyeleti ellátás 
Fogorvosi alapellátás 
Fogorvosi szakellátás 
Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 
Ifjúság-egészségügyi gondozás 
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
Idősek, demens betegek nappali ellátása 
Gyermekek átmeneti ellátása 
Gyermekjóléti szolgáltatások 
Hajléktalanok átmeneti ellátása 
Szociális étkeztetés 
Házi segítségnyújtás 
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
Családsegítés" 



4. Az alapító okirat "Záradék" című szövegrésze helyébe az alábbi Záradék lép: 

"1. A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (1108 Budapest, Sibrik Miklós u. 76-78.) 
alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
.. ./2015. ( .... ) határozatával201 5. február l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az intézmény őrzi a 2013. december 31-én megszűnt Bárka Kőbányai Szociális és 
Gyermekjóléti Központ és a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat teljes irattári anyagát. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi." 

Záradék: 

A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (ll 08 Budapest, Sibrik Miklós u. 76-78.) 
alapító okiratát módosító okiratot a Budapest Főváros X. kerület Önkormányzat Képviselő
testülete a .. ./2015. ( ..... ) határozatával201 5. február l-jei hatállyal adta ki. 

Budapest, 2015. január" " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 



38. melléklet a . ..12015. (l 22.) KÖKT határozathoz 

MÓDOSÍT ÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárka Kőbányai 
Humánszolgáltató Központ (1108 Budapest, Sibrik Miklós u. 76-78.) alapító okiratát a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (6) 
bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (l) bekezdés b) pontja 
alapján a következők szerint adja ki: 

l. Az intézmény neve: 

Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ 

Az intézmény rövidített neve: 

Bárka 

Székhelye: 

1108 Budapest, Sibrik Miklós u. 76-78. 

Telephelyei: 

Megnevezése címe 

Kőbányai Gyermekjóléti Központ ll 04 Budapest, 
Mádi u. 86. 

Kőbányai Családsegítő Szolgálat ll 08 Budapest, 
Sibrik Miklós u. 76-78. 

Gyermekek Átmeneti Otthona ll O l Budapest, 
Salgótarjáni út 47. 

Pongrác Közösségi Ház ll Ol Budapest, 
Gyöngyike u. 4. 

LÉLEK-Pont ll 08 Budapest, 
Maglódi út 

Pongrác Idősek Klubja ll Ol Budapest, 
Salgótarjáni u. 47. 

Őszirózsa Idősek Klubja ll 05 Budapest, 
Román u. 4. 

Borostyán Idősek Klubja ll 06 Budapest, 
Keresztúri u. 6/a 

Együtt-egymásért Idősek Klubja ll 06 Budapest, 
Hárslevelű u. 17 /a 

HRSZ 

41203/7 

41089/6 

38911/2 

38911/2 

42559 hrsz. 
16 720m2 

38911/8 

41787 

40565/3 

42526/215 

l 



Szociális alapszolgáltatások: ll 02 Budapest, Körösi 3918611/A/2 
étkezés, házi segítségnyújtás Csoma Sándor út 40. "A" hrsz.-ből 84 m2 

szekció fsz. 006. 
Orvosi rendelő ll 06 Budapest, Hárslevelű 42526/215 

u. 19. 

Orvosi rendelő ll O l Budapest, 3891112 
Salgótarjáni u. 47. 

Orvosi rendelő ll 05 Budapest, Gergely u. 41853/0/A/2 
26. 

Orvosi rendelő ll 06 Budapest, Kerepesi 392146 
út 67. 

Orvosi rendelő 1101 Budapest, Hungária 38916/12 
krt. 1-3. 

Orvosi rendelő ll 08 Budapest, Újhegy 42309/57 
stny. 13-15. 

Orvosi rendelő ll 07 Budapest, Üllői út 38315/68 
128. 

Orvosi rendelő ll 07 Budapest, Üllői út 38315174 
136. 

Orvosi rendelő 1101 Budapest, Pongrác út 38924/95 
19. 

Orvosi rendelő ll 05 Budapest, Zsivaj u. 2. 41400/5 

Védőnői Szaigálat ll 05 Budapest, Körösi 41397/2/ A/153 
Csoma Sándor út 43-51. 

Gyermekfogászati rendelő 1101 Budapest, Kőbányai 38440/25 
út 47. 

Fogászati rendelő 1101 Budapest, Kőbányai 38440/23 
út 45. 

Foglalkozás-egészségügyi rendelő ll Ol Budapest, Pongrác út 38924/95 
19. 

Központi űgyelet ll Ol Budapest, Pongrác út 38924/95 
19. 

Gazdasági Csoport ll 08 Budapest, 41089/6" 
Sibrik Miklós u. 76-78. 

2. Az alapítás éve: 

2013 
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3. Közvetlen jogelőd: 

Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ - ll 04 Budapest, Mádi u. 86. 
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat - ll 02 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 40. "A" szekció 
fsz. 006. 

4. Az alapításról rendelkező határozat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Bárka 
Kőbányai Humánszolgáltató Központ alapító okiratának elfogadásáról szóló 532/2013. (XI. 
21.) KÖKT határozata. 

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

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 

6. Az intézmény fenntartója: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 

Az intézmény felügyeleti és irányító szerve: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 
Felügyeleti és irányítási jogkörét Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

7. Az intézmény működési területe: 

Budapest Főváros X. kerület közigazgatási területe 

8. Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata: 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 86. § (l) 
bekezdés b), c) és e) pontja, a (2) bekezdés a) és b) pontja által meghatározott feladatok, 
illetve a gyermekek védelméről és a gyám ü gyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
94. § (3) bekezdés b) és d) pontja alapján meghatározott szolgáltatások biztosítása, valamint 
az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (l) bekezdése alapján az 
egészségügyi alapellátás biztosítása. 

Szakágazat száma és megnevezése: 
M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül- 889900 

Alaptevékenysége: 
Szociális és gyermekjóléti ellátás, illetve általános járóbeteg ellátás 
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9. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása: 

013360 

072111 
072112 
072311 
072313 
074011 
074031 
074032 
095020 
096015 
102030 
104012 
104042 
107013 
107051 
107052 
107053 
107054 

Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 
szolgáltatások 
Háziorvosi alapellátás 
Háziorvosi ügyeleti ellátás 
Fogorvosi alapellátás 
Fogorvosi szakellátás 
Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 
Ifjúság-egészségügyi gondozás 
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
Idősek, clemens betegek nappali ellátása 
Gyermekek átmeneti ellátása 
Gyermekjóléti szolgáltatások 
Hajléktalanok átmeneti ellátása 
Szociális étkeztetés 
Házi segítségnyújtás 
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
Családsegítés 

10. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 

Alaptevékenységéhez rendelkezésére állnak a székhelyén és a telephelyein (az l. pontban 
foglaltak szerint) lévő ingatlanok a rajtuk található épületekkel, illetve a költségvetési szerv 
éves leltára szerint nyilvántartott tárgyi eszközök, valamint a fenntartó által biztosított 
pénzeszközök és készletek 
Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról szóló önkormányzati rendeletnek megfelelően, alapfeladatainak 
sérelme nélkül hasznosíthatja. 

ll. Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: 

Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete 5 év határozott időtartamra bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. 

Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 
a) a közalkalmazottak tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény, 
b) munkaviszony esetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi L törvény, 
c) megbízási jogviszony esetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 

12. A költségvetési szerv képviselete: 

A költségvetési szervet az intézményvezető képviseli. Az intézményvezető a képviseleti jogát 
a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott módon átruházhatja a költségvetési 
szerv más közalkalmazottjára. 
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Záradék: 

l. A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (ll 08 Budapest, Sibrik Miklós u. 76-78.) 
alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
.. ./2015. ( .... )határozatával 2015. február l-jei hatállyal adta ki. 

2. Az intézmény őrzi a 2013. december 31-én megszűnt Bárka Kőbányai Szociális és 
Gyermekjóléti Központ (1104 Budapest, Mádi u. 86.) és a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 
(1102 Budapest, Körösi Csoma Sándor út 40. "A" szekció fsz. 006.) teljes irattári anyagát. 

3. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 2015. január" " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 

5 



39. melléklet a .. .12015. (I 22.) KÖKT határozathoz 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 177/1993. (IL 9.) 
határozattal kiadott Kőbányai Egyesített Bölcsődék (ll 08 Budapest, Újhegyi sétány 15-17 .) 
alapító okiratát a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
41.§ (6) bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§ (l) bekezdés 
b) pontja alapján a következők szerint módosítja: 

l. Az alapító okirat J. pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

"1. Az intézmény neve: 

Kőbányai Egyesített Bölcsődék 

Székhelye: 

ll 08 Budapest, Újhegyi sétány 15-17. 

Ágazati azonosító jele: S0231 041 
Törzskönyvi száma: 679868 
Adószáma: 16909984-2-42 
Bankszámlaszáma: 11784009-16909984 

Telephelyei: 

a) Kőbányai Fecskefészek Bölcsőde 

ll 06 Budapest, Gépmadár u. 15. 

Ágazati azonosító: S0231 041 S0231116 

b) Kőbányai Napsugár Bölcsőde 

1104 Budapest, Mádi u. 127. 

Ágazati azonosító: S0231 041 S0231130 

c) Kőbányai Apraja Falva Bölcsőde 

1108 Budapest, Újhegyi sétány 5-7. 

Ágazati azonosító: S0231 041 S0231 072 

d) Kőbányai Gyermeksziget Bölcsőde 

ll 08 Budapest, Újhegyi sétány 15-17. 

Ágazati azonosító: S0231 04180231109 



e) Kőbányai Csepereclők Bölcsőde 

ll 02 Budapest, Szent László tér 2-4. 

Ágazati azonosító: S0231 041 S0231 065 

f) Kőbányai Gyöngyike Bölcsőde 

1101 Budapest, Salgótarjáni u. 47. 

Ágazati azonosító: S0231 041 S0231123 

g) Kőbányai Csillagfürt Bölcsőde 

1103 Budapest, Vaspálya u. 8-10. 

Ágazati azonosító: S0231 041 S0231 0 89 

h) Kőbányai Apró Csodák Bölcsőde 

1105 Budapest, Zsivaj u. 1-3. 

Ágazati azonosító: S0231 041 S0231 0 58 

i) Kőbányai Szivárvány Bölcsőde 

ll 06 Budapest, Maglódi u. 29. 

Ágazati azonosító: S0231 041 S0231 096" 

2. Az alapító okirat 4. pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

"4. Az intézmény alapítója (közvetlen jogelődjének neve, székhelye): 

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
1102 Budapest, Szent László tér 29." 

3. Az alapító okirat 5. pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

"5. Az intézmény fenntartója: 

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 

Az intézmény felügyeleti és irányító szerve: 

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 
Felügyeleti és irányítási jogkörét Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja." 

4. Az alapító okirat 6. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

"6. Az intézmény működési területe: 

Budapest Főváros X. kerület közigazgatási területe" 



5. Az alapító okirat 7. pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

"7. Az intézmény jogszabályban meghatározott közfelada ta: 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. §(3) 
bekezdés a) pontja alapján meghatározott szolgáltatások biztosítása. 

Szakágazat száma és megnevezése: 

Szakágazat 889110 Bölcsődei ellátás 

Alaptevékenysége: 

Gyermekek napközbeni ellátása" 

6. Az alapító okirat 8. pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

"8. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása: 

013360 

095020 
104030 
104035 
104036 

Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 
szolgáltatások 
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 
Gyermekek napközbeni ellátása 
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében 
Munkahelyi étkeztetés bölcsődében" 

7. Az alapító okirat 9. pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

"9. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 

Alaptevékenységéhez rendelkezésére állnak a székhelyén és a telephelyein (az l. pontban 
foglaltak szerint) lévő ingatlanok a rajtuk található épületekkel, illetve a költségvetési szerv 
éves leltára szerint nyilvántartott tárgyi eszközök, valamint a fenntartó által biztosított 
pénzeszközök és készletek 
Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról szóló önkormányzati rendeletnek megfelelően, alapfeladatainak 
sérelme nélkül hasznosíthatja." 

8. Az alapító okirat l O. pontja helyébe az alábbiszöveg lép: 

"10. Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: 

Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 



Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 
a) a közalkalmazottak tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény, 
b) egyéb jogviszony esetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, 
c) megbízási jogviszony esetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény." 

9. Az alapító okirat "Záradék" című szövegrésze helyébe az alábbi Záradék lép: 

"Záradék: 

l. A Kőbányai Egyesített Bölcsődék (1108 Budapest, Újhegyi sétány 15-17.) egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a .. ./2015. ( .... ) határozatával201 5. február l-jei hatállyal adta ki. 

2. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi." 

Záradék: 

A Kőbányai Egyesített Bölcsődék (1108 Budapest, Újhegyi sétány 15-17.) alapító okiratot 
módosító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
.. ./2015. ( .... ) határozatával201 5. február l-jei hatállyal adta ki. 

Budapest, 2015. január" " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 



40. melléklet a .. .12015. (I 22.) KÖKT határozathoz 

MÓDOSÍT ÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 177/1993. (II. 9.) 
határozattal kiadott Kőbányai Egyesített Bölcsődék (1108 Budapest, Újhegyi sétány 15-17.) 
alapító okiratát a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
41.§ (6) bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§ (l) bekezdés 
b) pontja alapján a következők szerint adja ki: 

l. Az intézmény neve: 

Kőbányai Egyesített Bölcsődék 

Székhelye: 

ll 08 Budapest, Újhegyi sétány 15-17. 

Ágazati azonosító jele: S0231 041 
Törzskönyvi száma: 679868 
Adószáma: 16909984-2-42 
Bankszámlaszáma: 11784009-16909984 

Telephelyei: 

a) Kőbányai Fecskefészek Bölcsőde 

ll 06 Budapest, Gépmadár u. 15. 

Ágazati azonosító: S0231 041 S0231116 

b) Kőbányai Napsugár Bölcsőde 

1104 Budapest, Mádi u. 127. 

Ágazati azonosító: S0231 041 S0231130 

c) Kőbányai Apraja Falva Bölcsőde 

ll 08 Budapest, Újhegyi sétány 5-7. 

Ágazati azonosító: S0231 041 S0231 0 72 

d) Kőbányai Gyermeksziget Bölcsőde 

ll 08 Budapest, Újhegyi sétány 15-17. 

Ágazati azonosító: S0231 041 S02311 09 



e) Kőbányai Csepereclők Bölcsőde 

ll 02 Budapest, Szent László tér 2-4. 

Ágazati azonosító: S0231 041 S0231 065 

t) Kőbányai Gyöngyike Bölcsőde 

1101 Budapest, Salgótarjáni u. 47. 

Ágazati azonosító: S0231 041 S0231123 

g) Kőbányai Csillagfürt Bölcsőde 

1103 Budapest, Vaspálya u. 8-10. 

Ágazati azonosító: S0231 041 S0231 0 89 

h) Kőbányai Apró Csodák Bölcsőde 

1105 Budapest, Zsivaj u. 1-3. 

Ágazati azonosító: S0231 041 S0231 0 58 

i) Kőbányai Szivárvány Bölcsőde 

ll 06 Budapest, Ma glódi u. 29. 

Ágazati azonosító: S0231 041 S0231 096 

2. Közvetlen jogelőd: 

nincs 

3. Létrehozásáról rendelkező határozat: 

Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 177/1993. (II. 9.) határozata 

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

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 

5. Az intézmény fenntartója: 

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 

Az intézmény felügyeleti és irányító szerve: 

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 
Felügyeleti és irányítási jogkörét Polgármesteri Hivatala útján gyakorolja. 

6. Az intézmény működési területe: 



Budapest Főváros X. kerület közigazgatási területe 

7. Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata: 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. §(3) 
bekezdés a) pontja alapján meghatározott szolgáltatások biztosítása. 

Szakágazat száma és megnevezése: 

Szakágazat 889110 Bölcsődei ellátás 

Alaptevékenysége: 

Gyermekek napközbeni ellátása 

8. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása: 

013360 

095020 
104030 
104035 
104036 

Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 
szolgáltatások 
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 
Gyermekek napközbeni ellátása 
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében 
Munkahelyi étkeztetés bölcsődében 

9. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: 

Alaptevékenységéhez rendelkezésére állnak a székhelyén és a telephelyein (az l. pontban 
foglaltak szerint) lévő ingatlanok a rajtuk található épületekkel, illetve a költségvetési szerv 
éves leltára szerint nyilvántartott tárgyi eszközök, valamint a fenntartó által biztosított 
pénzeszközök és készletek 
Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról szóló önkormányzati rendeletnek megfelelően, alapfeladatainak 
sérelme nélkül hasznosíthatja. 

10. Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: 

Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete legfeljebb öt év határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. 

Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony( ok) megjelölése: 
a) a közalkalmazottak tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény, 
b) egyéb jogviszony esetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, 
c) megbízási jogviszony esetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 

Záradék: 

l. A Kőbányai Egyesített Bölcsődék (1108 Budapest, Újhegyi sétány 15-17.) egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 



Képviselő-testülete a .. ./2015. ( .... ) határozatával201 5. február l-jei hatállyal adta ki. 

2. Jelen okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi. 

Budapest, 2015. január" " 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

Kovács Róbert 
polgármester 


