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Budapest Fővá ros X. kerület Kőbá nya i önkormányzat 
Képviselő -testülete 

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
2018. április 10-én megtartott rendkívüli ülésén, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent László tér 29. I. em. 115.). 

Az ülés kezdetének időpontja: 10.00 óra 

A jelenléti ív szerint jelen vannak: 
Kovács Róbert polgármester, 
Dr. Pap Sándor, Radványi Gábor, Weeber Tibor alpolgármesterek, 
Agócs Zsolt, dr. Fejér Tibor, Gál Judit, Gazdag Ferenc, Mácsik András, Marksteinné Molnár 
Julianna, dr. Mátrai Gábor Imre, Tóth Balázs, Varga István. 

Távolmaradását előre jelezte 
Bányai Tibor Péter 
Patay-Papp Judit Vivien 
Somlyó dy Csaba 
Tubák István 

Elnök: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: A képviselő-testület 13 fővel határozatképes. 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Dr. Szabó Krisztián jegyző 
Hegedűs Károly aljegyző 
Főépítészi Osztály 
Humánszolgáltatási Főosztály 
Gazdasági és Pénzügyi Főosztály 
Jegyzői Főosztály 

Meghívottak: 
Humánszolgáltatási Főosztály 
Gazdasági és Pénzügyi Főosztály 
Jegyzői Titkárság 
Jegyzői Főosztály 

Távolmaradás oka 
hivatalos elfoglaltság 
hivatalos elfoglaltság 
hivatalos elfoglaltság 
hivatalos elfoglaltság 

Kovács József 
Ehrenberger Krisztina 
Rappi Gabriella 
Dr. Szüts Korinna 
Korányiné Csősz Anna 

Kálmánné Szabó Judit 
Habináné Musicz Erika 
dr. Ács Viktória 
dr. Egervári Éva 
dr. Csurgó Szabolcs 
dr. Szabados Ottó 

Elnök: Köszönti a megjelenteket, és az ülést megnyitja. A jelenléti ív alapján megállapítja, 
hogy a képviselő-testületi tagok közül 13 fő megjelent. Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet 
Kardosné Terebes Tímea vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül. 

1102 Budapest. Szent László tér 29. 1 Levélcím 1475 Budapest. Pf. 35 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen szavazattal 
(1 fő nem szavazott) az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el [76/2018. (IV. 10.)}: 

1. A Kelet-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott köznevelési intézményeket érintő 
átszervezés véleményezése (168. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

2. Köznevelési intézmények átszervezése (167. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

3. Az MNV Zrt. Budapest X. kerület, Kőbányai út 30. szám alatt lévő 38920/ 9 hrsz.-ú 
ingatlan 7442/ 78420 tulajdoni részére vonatkozó vételi ajánlata (169. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

1. napirendi pont: 
A Kelet-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott köznevelési intézményeket 

érintő átszervezés véleményezése 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kérdezi, van-e kérdés, észrevétel, javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban. 
Hozzászólásra nem jelentkezik senki, indítja a szavazást a határozattervezetről. 

77 /2018. (IV. 10.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolát 
érintő átszervezés véleményezéséről 
(13 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola szakmai 
alapdokumentumának módosítását (az Üllői úti tagintézmény önálló intézményként 
történő továbbműködése tekintetében) támogatja. 
2. A Képviselő-testület az átszervezéshez költségvetési többlettámogatást nem biztosít. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

78/2018. (IV. 10.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskolát érintő átszervezés véleményezéséről 
(13 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Keresztury Dezső Általános Iskola szakmai alapdokumentumának módosítását (a 
maximálisan felvehető tanulólétszám 450 főre módosítása tekintetében) támogatja. 
2. A Képviselő-testület az átszervezéshez költségvetési többlettámogatást nem biztosít. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
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79/2018. (IV. 10.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskolát, Készségfejlesztő Iskola és Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézményt érintő átszervezés véleményezéséről 
(13 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai 
Intézmény szakmai alapdokumentumának módosítását (az intézmény rövid 
elnevezéseként „Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és 
EGYMI" megállapítása tekintetében) támogatja. 
2. A Képviselő-testület az átszervezéshez költségvetési többlettámogatást nem biztosít. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

2. napirendi pont: 
Köznevelési intézmények átszervezése 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van a napirendi ponttal kapcsolatban, jelezze. 

Tóth Balázs: Az óvoda területét el kívánja adni a Képviselő-testület a Vagyonkezelőnek. 
Kérdezi, hogy miért úgy módosítanak, hogy csökkentik a körzetét? Amikor az óvoda 
megszűnik mi lesz ezzel a körzettel? Szétosztják a többi óvoda között vagy épülni fog esetleg 
másik óvoda a környéken? Szemben van a Taraliget lakópark, ahol biztosan sok gyermek 
van, tehát mi lesz ennek a következménye? 

Kálmánné Szabó Judit: Jelenleg azért csökkentik a körzetet, mert a 2018/2019-es nevelési 
év a két intézményben még változatlanul le fog menni. Ezzel a körzetcsökkentéssel azt érik 
el, hogy csökkeni fog a felvehető gyerekek létszáma a Mocorgó Óvodában. A továbbiakban 
újra kell majd gondolni a kerület valamennyi óvodájára vonatkozóan a körzetelosztást a 
2019 /2020-as nevelési évre. Október magasságában elkezdik az egyeztetéseket az 
intézményekkel a körzetek tekintetében. Idén májusban meg kell tartani az óvodai 
beiratkozásokat, ezért szükséges most a körzetmódosítás lejelentése. 

Tóth Balázs: Azt lehet tudni, hogy az óvoda területére miért van szüksége a Múzeumnak? 
Mit terveznek oda? 

Elnök: A tervek előkészítése folyamatban van. A koncepció szerint a körúttól az Opera 
műhelyházáig terjedő területet szeretné a Közlekedési Múzeum használni, a Törekvés 
Művelődési Központ épületével együtt. Olyan elképzelések fogalmazódtak meg, hogy a 
területen lenne egy megállója a nosztalgia vasútnak és a nosztalgia villamosok is itt 
kötnének ki. Ez lenne majd a kapu területe a múzeumi területnek, tehát egyfajta 
fogadótérként, közösségi térként funkcionál majd, szinte egy közparkként szeretnék 
használni. 
Kérdezi, van-e további hozzászólás, kérdés a napirendi ponthoz. Jelentkező nincs, indítja a 
szavazást a határozattervezetről. 
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80/2018. (IV. 10.) KÖKT határozat 
a kőbányai önkormányzati fenntartású intézmények alapító okirata módosításáról 
és egységes szerkezetbe foglalásáról 
(13 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Gyöngyike Óvoda (1101 Budapest, Salgótarjáni utca 47.) alapító okiratát az 1. melléklet 
szerinti tartalommal módosítja, és a 2. melléklet szerinti tartalommal kiadja az egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 
2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Mocorgó Óvoda (1101 Budapest, Kőbányai út 30.) alapító okiratát a 3. melléklet szerinti 
tartalommal módosítja, és a 4. melléklet szerinti tartalommal kiadja az egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 
3. Ez a határozat 2018. április 11-én lép hatályba. 

1. melléklet a 80/2018. (IV. 10.) KÖKT határozathoz 

Okirat száma: K/17284/2018/KCO 

Módosító okirat 

A Kőbányai Gyöngyike Óvoda a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete által 2017. május 17. napján kiadott, K/17870/4/2017 /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 
... /2018. (IV. 10.) KÖKT határozatra figyelemmel - a következők szerint módosítom: 

1. Az alapító okirat 4.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budapest, X. kerület 
Albertirsai út, Albertirsai köz, Csilla utca, Fehér út 1-13-ig, Gyöngyike utca, Hős utca, 
Hungária körút 1-7-ig, Kerepesi út 47., MÁV-telep, Pongrác út 1-13-ig, Salgótarjáni 
utca, Zách utca." 

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

Kelt: Budapest, 2018. április „ 

P.H. 

Kovács Róbert 
polgármester 
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2. melléklet a 80/2018. (IV. 10.) KÖKT határozathoz 

Okirat száma: K/ 17284/ 1/ 2018/ KCO 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

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

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. . A költségvetési szerv megnevezése: Kőbányai Gyöngyike Óvoda 

1.2„A költségvetési szerv székhelye: 1101 Budapest, Salgótarjáni út 47. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1980. május 15. 

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

2.2.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

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

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

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

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

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

3.2.2. székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29. 
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4. A költségvetési szerv tevékenysége 

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

2 A k 1 ' f" 'k 4 .. ö tsegvetesi szerv oteve envsegene k 'll h' k' a am aztartasi sza agazati b l' esoro asa: 

szakágazat szakágazat megnevezése 
száma 

1 851020 Óvodai nevelés 

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

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

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

e) a pedagógiai program végrehajtása során együttműködés más nevelési
oktatási intézményekkel, 

dJ 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, 

!) 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 programok szervezése hátrányos helyzetű 

gyermekek részére, 
h) tehetségpontként működhet. 

44 Ak 1 'k . . ó tsegvetes1 szerv a apteve enysegene kk ormanyzati f k , 1 1 ' un cio szerinti megje ö ese: 

kormányzati kormányzati funkció megnevezése 
funkciószám 

1 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok 

2 066010 Zöldterület-kezelés 

3 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

4 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodainevelésének, 

ellátásának szakmai feladatai 

5 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

6 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézménvben 

7 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 
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8 104037 Intézményen kívüli evermekétkeztetés 

9 
104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító 

programok 

10 
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és 

programok 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budapest, X. kerület 
Albertirsai út, Albertirsai köz, Csilla utca, Fehér út 1-13-ig, Gyöngyike utca, Hős utca, 
Hungária körút 1-7-ig, Kerepesi út 47., MÁV-telep, Pongrác út 1-13-ig, Salgótarjáni 
utca, Zách 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. gyakorolja Az intézmény vezetője a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerinti közalkalmazotti 
jogviszonyba kerül kinevezésre. 

5.2. A költsé etési szervnél alkalmazásban álló személ viszon a: 

1 

2 

közalkalmazotti jogviszony 

megbízási jogviszony 

szabál ozó ·o szabál 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvén 

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvén 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény 

6.1.1. típusa: óvoda 

6.1.2. alapfeladatának jogszabály 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 intézmény 
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maximális 
feladatellátási hely megnevezése 

tagozat 
gyermek-, 

megjelölése 
tanulólétszám 

1 Kőbányai Gvön!lvike Óvoda 100 fő 

63 Afld 11'' 1 '1 ' . . . e a ate atast szolga o ingat anvagvon: 

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

vagyon 
használati joga 

1102 Budapest, Salgótarjáni út 38911/ 2 használati jog. óvoda 
1 47. 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/ 2011. (XII. 31.) Korm. 
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 Gyöngyike Óvoda 2018. április ... napján kelt, ............. ....... napjától 
alkalmazandó K/ 17284/ 2018/ KCO okiratszámú módosító okirattal végrehajtott 
módosítása szerinti tartalmának. 

Kelt: 

P.H. 

Magyar Államkincstár 

3. melléklet a 80/ 2018 (IV.10.) KÖKT határozathoz 

Okirat száma: K/ 3341/ 5/ 2018/ KCO 

Módosító okirat 

A Kőbányai Mocorgó Óvoda Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete által 2018. február 6. napján kiadott, K/3341/2 / 2018/KCO 
számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/ A. §-a és 
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján - a 
... /2018. (IV. 10.) KÖKT határozatra figyelemmel - a következők szerint módosítom: 

1. Az alapító okirat 4.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budapest, X. kerület Kőbányai 
út 30., 43 / A, 43/ B, 45/ A F-1, F-2, G, J-1, J-2, H-1, H2, K-1, K-2 egység, Könyves Kálmán 
körút páratlan oldal, Lengyel sétány, Vajda Péter utca páros oldal." 

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

Kelt: Budapest, 2018. április „ 

P.H. 

Kovács Róbert 
polgármester 

4. melléklet a 80/ 2018 (IV. 10.) KÖKT határozathoz 

Okirat száma: K/ 3341/ 6/ 2018/ KCO 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

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

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv megnevezése: Kőbányai Mocorgó Óvoda 

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

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1980. május 15. 
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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 

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. 

42 Ak"l ' t" 'k .. o tsegvetes1 szerv oteve enysegene k 'll h, k' a am aztartas1 sza agazat1 l' esoro asa: 

szakágazat szakágazat megnevezése 
száma 

1 851020 Óvodai nevelés 

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

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

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

e) a pedagógiai program végrehajtása során együttműködés más nevelési
oktatási intézményekkel, 

dJ 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, 
enyhe fokban látáscsökkent, halláscsökkent, mozgássérült sajátos nevelési 
igényű gyermekek ellátása, 
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f] 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 programok szervezése hátrányos helyzetű 

gyermekek részére, 
h) tehetségpontként működhet. 

4 4 A k".l ' 'k .. o tsegvetes1 szerv a apteve enysegene kk . f k . , . J""J' ormanyzat1 un c10 szermt1 megJe o ese: 

kormányzati kormányzati funkció megnevezése 
funkció szám 

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 

programok 

11 
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és 

programok 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budapest, X. kerület Kőbányai 
út 30., 43/ A, 43/8, 45/ A F-1, F-2, G, J-1, J-2, H-1, HZ, K-1, K-2 egység, Könyves Kálmán 
körút páratlan oldal, Lengyel sétány, Vajda Péter utca páros oldal. 

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 öt év 
határozott időre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján. Az intézmény vezetőjét 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete menti fel. 
Az egyéb munkáltatói jogkört Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
polgármestere gyakorolja. Az intézmény vezetője a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerinti közalkalmazotti jogviszonyba kerül 
kinevezésre. 

5.2. A költsé etési szervnél alkalmazásban álló személ a: 
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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 
k.. I' .. ozneve es1 mtezmeny 

tagozat 
maximális 

feladatellátási hely megnevezése gyermek-, 
megjelölése 

tanulólétszám 

1 Kőbányai Mocorgó Óvoda 150 fő 

63 Afld 11'' 1 T. .. e a ate atast szo tga o mgat anvagvon: 

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

vagyon 
használati joga 

1101 Budapest, Kőbányai út 38920/9 használati jog óvoda 
1 30. 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
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 Mocorgó Óvoda 2018. április ..... napján kelt, .......................... napjától 
alkalmazandó K/3341/5/2018/KCO okiratszámú módosító okirattal végrehajtott 
módosítása szerinti tartalmának. 

Kelt: 
P.H. 

Magyar Államkincstár 
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81/2018. (IV. 10.) KÖKT határozat 
a kőbányai önkormányzati fenntartású intézmények átszervezéséről 
( 13 igen, egyhangú szavazattal) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi azt a 
szándékát, hogy a Kőbányai Csupa Csoda Óvodát (1101 Budapest, Kőbányai út 38.) és a 
Kőbányai Mocorgó Óvodát (1101 Budapest, Kőbányi út 30.) átszervezze oly módon, hogy a 
Kőbányai Csupa Csoda Óvoda beolvad a Kőbányai Mocorgó Óvodába. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az átszervezésre irányuló döntés 
meghozatalához tegye meg a szükséges egyeztetéseket és intézkedéseket. 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az átszervezésről szóló előterjesztést 
legkésőbb a Képviselő-testület májusi ülésére nyújtsa be. 
Határidő: 2018. május 31. 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetőj e 

a Kőbányai Csupa Csoda Óvoda vezetője 
a Kőbányai Mocorgó Óvoda vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

3. napirendi pont: 
Az MNV Zrt. Budapest X. kerület, Kőbányai út 30. szám alatt lévő 38920 / 9 hrsz.-ú 

ingatlan 7442/78420 tulajdoni részére vonatkozó vételi ajánlata 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van a napirendi ponttal kapcsolatban jelezze. 
Hozzászólásra nem jelentkezik senki, indítja a szavazást a döntési javaslatról. 

82/2018. (IV. 10.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Kőbányai út 30. szám alatt lévő, 38920/9 helyrajzi számú 
ingatlan 7442/78420-ad tulajdoni hányadának elidegenítéséről 
(12 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar 
Állam részére elidegeníti a Budapest X. kerület, Kőbányai út 30. szám alatt lévő, 38920/ 9 
helyrajzi számú ingatlan önkormányzati tulajdonban álló 7 442 / 78420-ad tulajdoni 
hányadát 280 millió Ft eladási áron azzal a feltétellel, hogy a Magyar Állam az óvodai 
telephely megszüntetéséig, de legkésőbb a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 
kivitelezési munkálatainak a megkezdéséig a Mocorgó Óvoda épületének és az Óvoda általa 
használt telekterületnek a térítésmentes használatát az Önkormányzat részére biztosítja. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződést 
megkötésére. 
3. A Képviselő-testület az elidegenítésből befolyó bevétel teljes összegét az általa 
fenntartott óvodák fejlesztésére, felújítására fordítja . 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Főépítészi Osztály vezetője 

a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 
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Elnök: Megköszöni a részvételt, megállapítja, hogy a Képviselő-testület az elfogadott 
napirendjét megtárgyalta. A Képviselő-testület rendkívüli ülését bezárja. 

A képviselő-testületi ülés befejezésének ideje: 10.20 óra. 

K.m.f. 
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A jegyzőkönyv mellékletei 

../ meghívó, előterjesztések (elektronikus adathordozón) 

../ jelenléti ív 

../ ülésről készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón) 

o Zárt ülésen tárgyalt napirendi pontokhoz tartozó döntések, melyek 
az SZMSZ 20. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a nyilvános ülés 
jegyzőkönyvének részét képezik. 

o írásban benyújtott módosító javaslat 

o jegyző törvényességi észrevétele 

o interpelláció 

o titkos és név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv 

o felszólalási jegy 
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JELENLÉTI ÍV 

2018. április 10-én megtartott 

rendkívüli képviselő-testületi üléshez 

A Képviselő-testület tagjai: 

1. Kovács Róbert polgármester 

2. Agócs Zsolt 

3. Bányai Tibor Péter 

4. dr. Fejér Tibor 

5. Gazdag Ferenc 

6. Gál Judit 

7. Marksteinné Molnár Julianna 

8. Mácsik András 

9. dr. Mátrai Gábor 

10. dr. Pap Sándor alpolgármester 

11. Patay-Papp Judit Vivien 

12. Radványi Gábor alpolgármester 

13. Somlyódy Csaba 

14. Tóth Balázs 

15. Tubák István 

16. Varga István 

17. Weeber Tibor alpolgármester 

::~~~::::::::::::::::::::::::: 
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........... ~~······························· 

.... ~!. .......... . 

.. ~~~·················· 

~ ··~ ·········· 

... / ............................................. . 

............. ~ .............................. . 

~ó) 
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Tanácskozási joggal részvevők: 

Dr. Szabó Krisztián jegyző 

Hegedűs Károly 

Cserteg Imre 

Dobrai Zsuzsanna 

Dr. Ács Viktória 

Dr. Csurgó Szabolcs 

Dr. Egervári Éva 

Dr. Nagy Jolán 

Dr. Szabados Ottó 

Dr. Szüts Korinna 

Ehrenberger Krisztina 

Fodor János 

Habináné Musicz Erika 

Horváthné dr. Tóth Enikő 

Kálmánné Szabó Judit 

Kárpáti Beatrix 

Korányiné Csősz Anna 

Dr. Korpai Anita 

Dr. Mózer Éva 

Mozsár Ágnes 

Novák Andrea 

Fonyódi Ágnes 

Rappi Gabriella 

Szász József 

Török Andrea 

Végh Erzsébet 

·····-~ ························ 

................ b ............................ .. 

................ · ... ! ............................. . 

······~ ····················· 

~ -~ ) ................................................... 

.f ~J~~ .' .... ~~ ... ~~~( ........... . 

{~ . ...... v ... )° ................ .................... . 

~~ 
........................... J ...... V··············· 
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Meghívottak: 

Benkóné Turcsányi Ildikó 

Deézsi Tibor 

Dr. Gyetvai Tibor r. ezredes 

Dr. Haintz Andrea 

Dr. Horváth Tivadar 

Turmely Erzsébet 

dr. Varjuné dr. Fekete Ildikó 

Fehér Gyöngyi 

Géczi Béla 

Göncziné Sárvári Gabriella 

Győrffy László 

Hancz Sándor 

Horváth Lajos 

Jandó Ágnes 

Lajtai Ferencné 

Laukó Zsófia 

dr. Magyar Adrienn 

Nagy István 

Némethné Lehoczki Klára 

Soron Ildikó 

Szabó László 
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Országgyűlési képviselők 

Burány Sándor 

Dunai Mónika 

A nemzetiségi önkormányzatok elnökei: 

Nagy István 

Kollátosz Jorgosz 

Kovács Brankó Krisztián 

Wygocki Richárdné 

lnguszné dr. Barabás Rita 

Bacsa Gyula 

Gergely Károlyné 

Papp Zoltán 

Medveczky Katalin 

Szabó Bogdán Árpád 

Petrovszka Viktória 
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A képviselő-testület bizottságai nem képviselő tagjai: 

Almádi Krisztina 

Baloghné Stadler Irén 

Czirják Sándor 

Gerstenbrein György 

Gregus György 

Lakatos Béla 

Nagyné Horváth Emília 

Pluzsik Gábor 

Tamás László 

Tábi Attila 

Vermes Zoltán László 

Vincze Sándor 
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