
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

számú előterjesztés 

a Kőbányai Rece-fice Óvoda alapító okiratának módosításáról és egységes szerkezetbe 
foglalásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Kőbányai Rece-fice Óvoda (a továbbiakban: Óvoda) az elmúlt időszakban felújításra került. 
A felújítás idejére az Óvoda az ll 05 Budapest, Bánya utca 32. szám alatti épületbe költözött, 
és ott működött a 2015/2016. nevelési évben. 

Az Óvoda székhelyének áthelyezéséről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete a Kőbányai Rece-fice Óvoda alapító okiratának módosításáról szóló 
138/2015. (IV. 16.) KÖKT határozattal döntött. 

Az Óvoda épületének felújítása a jelen műszaki állapot szerint 2016 augusztusában befejeződik, 
amely az intézmény visszaköltözését lehetővé teszi a következő nevelési évre. A 
használatbavételi engedély kiadásának várható időpontja 2016. augusztus végére tehető. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) 
bekezdés a) pontja szerint a fenntartó dönt a köznevelési intézmény átszervezésérőL Az Nkt. 
4. § ll. pontjaszerint intézményátszervezés "minden olyan fenntartói döntés, amely az alapító 
okirat, szakmai alapdokumentum 21.§ (3) bekezdés c)-J) pontjában felsoroltak bármelyikének 
módosulásával j ár". 
Az Nkt. 21. § (3) bekezdés da) pontja alapján az alapító okirat tartalmazza az intézmény 
székhelyének megnevezését. 

Az Nkt. 84. § (3) bekezdése szerint a fenntartó tanítási évben, továbbá- a július-augusztus 
hónapok kivételével- nevelési évben óvodát nem szervezhet át. Az Nkt. 84. § (5) bekezdése 
alapján az átszervezés tilalmára vonatkozó rendelkezést nem kell alkalmazni, ha a székhely, 
telephely megváltoztatására azért kerül sor tanítási évben, nevelési évben, mert a már meglévő 
épületet, helyiséget, területet megfelelő időben nem lehetett birtokba venni. 

Az Nkt. 84. § (7) bekezdés d) pontja alapján a fenntartó legkésőbb az intézkedés tervezett 
végrehajtása éve májusának utolsó munkanapjáig hozhat döntést a nevelési-oktatási intézmény 
átszervezésével kapcsolatban. 

A felújítási munkálatok 2016. májusi állapotaszerint nem volt megállapítható, hogy a bölcsőde
és óvoda épületegyüttes felújítása 2016. augusztus végéig befejeződik, és az intézmények 
használatba vehetik a felújított épületeket. 

Az Óvoda a felújított régi székhelyén változatlanul négy csoporttal működik a 2016/2017. 
nevelési évben. 

A fenti változást az intézmény alapító okiratában meg kell jeleníteni, ezért szükséges annak 
módosítása. 



A módosítás az Óvoda alapító okiratának 1.2. (a költségvetési szerv székhelye) és a 6.3. pontját 
(a feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon megnevezése) érinti, ennek megfelelően a 
költségvetési szerv székhelye a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától a ll 05 
Budapest, Vaspálya utca 8-10. cím lesz. 

Az alapító okirat módosítása az államháztartásról szóló 20 ll. évi CXCV. törvény 8/ A. § (2) 
bekezdése értelmében a Magyar Államkincstár honlapján közzétett formanyomtatványok 
alkalmazásával készült. 

Az alapító okirat módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a határozatok 
1-2. melléklete tartalmazza. 

II. Hatásvizsgálat 

Az alapító okirat módosításával az Önkormányzat jogszabályban meghatározott 
kötelezettségének tesz eleget. 

III. A végrehajtás feltételei 

Az alapító okirat módosításáról a Képviselő-testület jogosult dönteni. A változást be kell 
jelenteni a Magyar Államkincstár illetékes szervének. 

IV. Döntési javaslat 

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

Budapest, 2016. augusztus" A~· " 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

jegyző 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2016. (VIII. 25.) határozata 
a Kőbányai Rece-fice Óvoda alapító okiratának módosításáról és egységes szerkezetbe 

foglalásáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Rece
fice Óvoda székhelyét áthelyezi az ll 05 Budapest, Vaspálya utca 8-1 O. szám alá. 

2. A Képviselő-testület a Kőbányai Rece-fice Óvoda (1105 Budapest, Bánya utca 32.) alapító 
okiratát az l. melléklet szerint módosítja, és a 2. melléklet szerint kiadja az egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

3. Ez a határozat 2016. augusztus 26-án lép hatályba. 

l. melléklet a . ..12016. (V/Il 25.) KÖKT határozathoz 

Okirat száma: K/586/ ... /2016/11 

Módosító okirat 

A Kőbányai Rece-fice Óvoda a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete által 2016. március 31. napján kiadott, K/586/6/2016/11 számú 
alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21.§ (2) bekezdése alapján- a Kőbányai Rece
fice Óvoda alapító okiratának módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló 
... /2016. ( ... ) KÖKT határozatra figyelemmel- a következők szerint módosítom: 

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

,.1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv megnevezése: Kőbányai Rece-fice Óvoda 

1.2. A költségvetési szerv székhelye: 1105 Budapest, Vaspálya utca 8-10." 
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2. Az alapító okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

"6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény 

6.1.1. típusa: óvoda 

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

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

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

feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése 
maximális gyermek-, 
tanulólétszám 

1 Kőbányai Rece-fice Óvoda 102 fő 

63 Afld ll'' l 'l, . .. e a ate atast szolga o mgat anvagyon: 

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

használati joga 

1105 Budapest, Vaspálya utca 8- 41510/9 használati jog óvoda" 
1 10. 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Budapest, 2016. augusztus" " 

P.H. 
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Kovács Róbert 
polgármester 



-----------------------------

2. melléklet a .. .j2016. (VIII. 25.) KÖKT határozathoz 

Okirat száma: K/586/ .. ./2016/II 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/ A. §-a és a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 21.§ (2) bekezdése alapján a Kőbányai Rece-fice Óvoda alapító 
okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv megnevezése: Kőbányai Rece-fice Óvoda 

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

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1981. január 30. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

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

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete 

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

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

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

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

4 2 A k""l ' f" 'k .. o tsegvetest szerv oteve enysegene k'll h' k' "b a am aztartast sza agazatt l' esoro asa: 

szakágazat száma szakágazatmegnevezése 

1 851020 Óvodai nevelés 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
a) nevelési feladatok ellátása a gyermekek három éves korától a tankötelezettség 

kezdetéig, legalább napi négy óra biztosítása az óvodai nevelésre kötelezett 
gyermekek számára a nevelési év kezdő napjától, 

b J a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes ó vadai életet magába foglaló 
foglalkozások biztosítása, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
törvényben meghatározottak szerint a gyermekek napközbeni ellátása, az óvoda 
zárva tartásának ideje alatti a rászoruló gyermekek intézményen kívüli 
étkeztetésének biztosítása, 

c) a pedagógiai program végrehajtása során együttműködés más nevelési-oktatási 
intézményekket 

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

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

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

g) speciális tehetséggondozó prograrnak szervezése hátrányos helyzetű gyermekek 
részére, 

h) tehetségpontként működhet. 

4 4 A k""lt ' 'k .. o segvetest szerv a apteve enysegene kk . f k . , ·r . l"" l, ormanyzatt un cw szerm 1 megJe o ese: 

kormányzati kormányzati funkció megnevezése 
funkciószárn 

1 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok 

2 066010 Zöldterület-kezelés 

3 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

4 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

5 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának 

szakmai feladatai 

6 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

7 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

8 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

9 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

10 104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító prograrnak 

11 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és prograrnak 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budapest, X. kerület Bolgár utca, 
Cserkesz utca 1-49-ig és 2-50-ig, Gergely utca 1-43-ig és 2-46-ig, Gutor tér, Gutor utca, 
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Gyömrői út 1-9-ig és 2-4-ig, Ihász utca 1-15-ig, 2-14-ig, Kápolna utca 1-25-ig és 2-14-ig, 
Kelemen utca 1-19-ig, 2-16-ig, Kerecseny utca, Kirgiz utca, Kőér utca 1-7 -ig és 20-34-ig, 
Kőrösi Csoma sétány 1-5-ig, Kőrösi Csoma Sándor út 1-7 -ig, 2-16-ig, Lámpagyár utca, Liget 
tér, Martinovi cs tér, Mongol utca, Örmény utca, Román utca, Szállás utca, Ugor utca, Várgede 
utca, Vaspálya utca 1-25-ig és a páros oldal, Verebély utca, Zsadány utca. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete legfeljebb öt év határozott 
időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. Az intézmény vezetőjét a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete menti fel. Az egyéb 
munkáltatói jogkört Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat polgármestere 
gyakorolja. 

5 2 A k"l ' 'l lk l ' b 'll' 'l k. .. o tsegvetes1 szervne a a mazas an a o szemelye JOgviszonya: 

foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 

2 megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény 

6.1.1. típusa: óvoda 

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

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

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

feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése 
maximális gyermek-, 
tanulólétszám 

1 Kőbányai Rece-fice Óvoda 102 fő 

63 Atldtll't't l'l'" .. eaaeaas szatga o mgat anvagyon: 

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

használati joga 

1105 Budapest, Vaspálya utca 8- 41510/9 használati jog óvoda 
1 10. 
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7. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot 2015. augusztus 31. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a 
költségvetési szerv 2015. március. 27. napján kelt, K/6000/6/2015/11 alapító okiratát 
visszavon om. 

Kelt: Budapest, 2016. augusztus" " 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Karm. rendelet 
5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Kőbányai 
Rece-fice Óvoda 2016 .................. napján kelt, napjától alkalmazandó 
K/586/ ... /2016/11 okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának. 

Kelt: 

P.H. 

Magyar Államkincstár 
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