
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

~ .1.V '. számú előte1j esztés 

a Kőbányai Csupa Csoda Óvoda megszüntető okirata, valamint a Kőbányai Mocorgó 
Óvoda módosító okirata és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata módosításáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a 
Kőbányai Csupa Csoda és a Kőbányai Mocorgó Óvoda átszervezésérő l szóló 198/2018. (V. 
24.) KÖKT határozattal módosította az intézmények alapító okiratát, illetve az átszervezés 
okán intézményegyesítésről döntött. 

Az Önkormányzat az intézményegyesítés törzskönyvi nyilvántartásba vételének érdekében 
változásbejelentési kérelemmel élt a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei 
Igazgatóságánál (a továbbiakban: MÁK), amelyet az elutasított. 
A MÁK az átszervezéssel (egyesítés beolvadással) érintett költségvetési szerveket érintő 
bejegyzést egységben kezeli , a megszűnő és a jogutód intézmény adatait együtt vezeti át a 
törzskönyvi nyilvántartásban, ezért új eljárás keretében kellett benyújtani az új 
változásbejelentési kérelmeket a Kőbányai Csupa Csoda és a Kőbányai Mocorgó Óvoda 
esetében. 

Az Önkormányzat 2018. július 4-én a MÁK által kifogásoltak korrigálása után 
változásbejelentési kérelemmel élt a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei 
Igazgatóságánál (a továbbiakban: MÁK). A MÁK a Ol-TNY-969-2/2018-679923 és a 01-
TNY-968-2/2018-679648 iktatószámú végzésében hiánypótlási felhívással élt jelen 
törzskönyvi nyilvántaiiási eljárásban (3. melléklet). 

A MÁK a végzésekben az alábbiak javítását, illetve pótlását kéri: 
a) a Kőbányai Csupa Csoda Óvoda megszüntető okiratában (2.4. pont) a költségvetési 

szerv megszüntetése okának bővebb kifejtését, 
b) a Kőbányai Mocorgó Óvoda alapító okiratában (a 2.3. pont) a jogelőd intézmény 

fe ltüntetését, és ezen pont változásának a módosító okiratba történő átvezetését. 

A Kőbányai Csupa Csoda és a Kőbányai Mocorgó Óvoda átszervezéséről szóló 198/2018. (V. 
24.) KÖKT határozat 1. pontja szerint az Önkormányzat a két óvoda átszervezését 2018. 
augusztus l-jei hatállyal határozta meg. A MÁK visszamenőleg nem veszi törzskönyvi 
nyilvántartásba a változást, ezé1i a megszüntető okirat alkalmazási dátumát 2018. augusztus 
31-re, a módosító okirat alkalmazási dátumát 2018. szeptember l-re szükséges módosítani . 

A módosító okiratot, illetve a megszüntető okiratot elektronikus aláírással kell ellátni. A 
módosító és az alapító, illetve a megszüntető okirat javítása a MÁK végzéseiben foglaltaknak 
megfelelően megtörtént (1. és 2. melléklet). 



II. Hatásvizsgálat 

Az intézmények módosító és egységes szerkezetbe foglalt alapító, illetve megszüntető 

okiratának módosításával biztosítható a MÁK hiánypótlási felhívásában foglaltak telj esítése. 

Ill. A végrehajtás feltételei 

A hiánypótlást a B600-Hiánypótlás teljesítése című kérelemmel kell benyújtani a MÁK fe lé 
elektronikusan. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képvise l ő-testülete meghozza az 
e l őte1jesztés 1-2. mellékletében foglalt határozatokat. 

Budapest, 2018 . augusztus „P i, 

/P ~G<-
~ Gábor 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

jegyző 
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1. melléklet az előte1:Jesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2018. (VIII. 30.) határozata 
a Kőbányai Csupa Csoda Óvoda módosított megszüntető okirata kiadásáról 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbánya i 
Csupa Csoda Óvoda (1101 Budapest, Kőbányai út 38.) módosított megszüntető okiratát az 
1. melléklet szerinti tartalommal kiadja. 

2. Ez a határozat 2018. augusztus 31-én lép hatályba. 

1. melléklet a . ../2018. (VIII. 30.) KÖKT határozathoz 

Okirat száma: K/23721/7/2018/KCO 

Megszüntető okirat 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (7) bekezdése alapján a 
Kőbányai Csupa Csoda Óvoda megszüntető okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A megszűnő költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, törzskönyvi azonosító száma 

1.1. A megszűnő költségvetési szerv megnevezése: Kőbányai Csupa Csoda Óvoda 

1.2. A megszűnő költségvetési szerv székhelye: 1101 Budapest, Kőbányai út 3 8. 

1.3. A megszűnő költségvetési szerv törzskönyvi azonosító száma: 679923 

1.4. A megszűnő költségvetési szerv adószáma: 16926817-2-42 

2. A költségvetési szerv megszüntetésének körülményei 

2.1. A költségvetési szerv megszűnésének dátuma: 2018. augusztus 31. 
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2.2. A költségvetési szerv megszüntetéséről döntést hozó szerv 

2.2.1. megnevezése: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

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

2.3. A költségvetési szerv megszüntetésének módja: beolvadással. 

2.4. A költségvetési szerv megszüntetésének oka: a Kőbányai Mocorgó Óvodával történő 
egyesítés után a Kőbányai Csupa Csoda Óvoda megszűnik, az intézmény feladatellátási 
helyként működik tovább. 

2.5. A · o utód kö ltsé vetési szerv 

me nevezése székhel e 

Kőbán ai Mocor ó Óvoda 110 1 Buda est, Kőbán ai út 30. 

2.6. A megszűnő költségvetési szerv által ellátott közfeladat(ok) jövőbeni ellátásának módja: 
a jogutód óvoda székhelyeként óvodai nevelés keretében látja el a közfeladatot. 

3. A költségvetési szerv megszüntetésével összefüggő átmeneti 
rendelkezések 

3.1. A kötelezettségvállalás rendje 

3 .1.1. A megszűnő kö ltségvetési szerv által vállalható kötelezettségek köre és 
mértéke: a gazdálkodással kapcsolatos kötelezettségek teljesítése a 
költségvetésről szóló hatályos önkormányzati rendeletben meghatározott 
kiemelt előirányzatok időarányos része erejéig. 

3 .1.2. A megszűnő költségvetési szerv általi kötelezettségvállalások határideje: 2018. 
augusztus 3 1 . 

Kelt: Budapest, ,,időbélyegző szerint" 

D. Kovács Róbert Antal 
po lgármester 
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2. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2018. (VIII. 30.) határozata 
a Kőbányai Mocorgó Óvoda alapító okirata módosításáról és egységes szerkezetbe 

foglalásáról 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Mocorgó Óvoda alapító okiratát az 1. mellékletben foglalt tartalommal módosítja, és a 2. 
melléklet szerint kiadja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

2. Ez a határozat 2018. augusztus 31-én lép hatályba. 

1. melléklet a .. ./2018. (VIII 30.) KÖKT határozathoz 

Okirat száma: K/ 3341/ 18/ 2018/KCO 

Módosító okirat 

A Kőbányai Mocorgó Óvoda Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete által 2018. április 27. napján kiadott, K/3 341/6/2018/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. (VIII. 
30.) KÖKT határozatra figyelemmel - a következők szerint módosítom: 

1. Az alapító okirat 1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„1.2 . A költségvetési szerv 
1.2.1. székhelye: 1101 Budapest, Kőbányai út 38. 

1.2.2. tele hel e: 

tele hel címe 

1 1101 Buda est, Kőbán ai út 30. 

2. Az alapító okirat 2. pontja a következő alponttal egészül ki: 

23Ak„lt' t' · l"d k„lt , t' . " . 0 segve es1 szerv Joge o o segve es1 szerve ne< 

megnevezése székhelye 

1 Kőbányai Csupa Csoda Óvoda 1101 Budapest, Kőbányai út 38. 
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3. Az alapító okirat 4.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

,,5.4. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budapest X. kerület, Barabás utca, 
Bihari út 12 - től és 19-től végig, Csákó köz, Doba utca, Fokos utca, Gép utca, Hajl ék utca, 
Hargita sétány, Hidas köz, Horog utca, Jegenye utca, Kisbacon utca, Kisma rtoni út, 
Kistorony park, Kőbányai út 30., 43/A, 45 / A A, 8, C, 0-1, D-2, F-1, F-2, G, J-1, J-2, H-1 , H2, K-
1, K-2 egység, 47. és 40-54-ig, Könyves Kálmán körút páratlan oldal, Lencse utca, Le ngyel 
sétány, Luca köz, Mázsa tér, Mázsa utca, Monori utca, Nyerő utca, Pla tá n sor, Pongrác köz, 
Pongrác út 15-től végig, Szállás köz, Szalonka köz, Száva utca 9-től és 1 4-től végig, Sz ita 
köz, Vajda Péter utca páros oldal, Vaskő utca, Vasláb utca, Vécs köz, Vika köz." 

4. Az alapító okirat 6.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„6 .2. A fe ladatellátási helyenként fe lvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a kö znevelés i 
mtezmeny 

feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése 
maximális gyerme k-, 
tanulólétszá m 

1 Kőbányai Mocorgó Óvoda 100 fő 

2 1101 Budapest, Kőbányai út 30. 100 fő 

5. Az alapító okirat 6.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

63Afld 11' ' 1 ' l'. 
11 • • e a ate atast szo1ga o ingat anvagyon: 

ingatlan címe ingatlan vagyon feletti az ingatlan 
helyrajzi rendelkezés joga funkció ja, cé lj a 
száma vagy a vagyon 

használati joga 

1 1101 Budapest, Kőbányai út 38. 38924/ 9 használati jog óvoda 

2 1101 Budapest, Kőbányai út 30. 38920 / 9 használati iog óvoda 

Jelen módosító okiratot 2018. szeptember 1. napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Budapest, ,,időbélyegző szerint" 

D. Kovács Róbert Anta l 
polgármester 
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2. melléklet a . ../ 2018 (VIII. 30.) KÖKT határozathoz 

Okirat száma: K/3341/19 /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 

1.1.1. megnevezése: Kőbányai Mocorgó Óvoda 

1.2. A költségvetési szerv 

1 

1.2.1. székhelye: 1101 Budapest, Kőbányai út 38. 

1.2.2. tele hel e: 

címe 

1101 Buda est, Kőbán ai út 30. 

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. 

„2.3 . A költsé vetési szerv ·o előd költsé vetési szervének 

me nevezése székhel e 

1 Kőbán ai Csu a Csoda Óvoda 1101 Buda est, Kőbán ai út 38. 
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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. kerü let 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 neve l hető sajátos nevelési 
i gényű gyermekek óvodai nevelését. 

2 A k 1 ' f" 'k 4 .. ö tsegvetes1 szerv oteve enysegene k '11 h' k' 'b a am aztartas1 sza agazat1 l' esoro asa: 

szakágazat száma szakágazat megnevezése 

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 fog laló 
foglalkozások biztosítása, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásró l 
szóló törvényben meghatározottak szerint a gyermekek napközbeni ellátása, az 
óvoda zárva tartásának ideje alatti a rászoruló gyermekek intézményen kívül i 
étkeztetésének biztosítása, 

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

dJ külön leges bánásmódot igénylő gyermekek, beilleszkedési, tanulási, magatartás i 
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, 

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 he lyzetű gyermekek 
részére, 

h) tehetségpontként működhet. 
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4.4. Ak 1 ' 'k ö tsegvetesi szerv a apteve enysegene kk . f k . , ormanyzat1 un c10 szerinti meg1e o ese: 

kormányzati kormányzati funkció megnevezése 
funkciószám 

1 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsol atos 

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, Barabás utca , 
Bihari út 12-től és 19-től végig, Csákó köz, Doba utca, Fokos utca, Gép utca, Hajlék utca, 
Hargita sétány, Hidas köz, Horog utca, Jegenye utca, Kisbacon utca, Kismartoni út, 
Kistorony park, Kőbányai út 30., 43/A, 45/A A, B, C, D-1, D-2, F-1, F-2, G, J-1, J-2, H-1, HZ, 
K-1, K-2 egység, 47. és 40-54-ig, Könyves Kálmán körút páratlan oldal, Lencse utca, 
Lengyel sétány, Luca köz, Mázsa tér, Mázsa utca, Monori utca, Nyerő utca, Platán s or, 
Pongrác köz, Pongrác út 15-től végig, Szállás köz, Szalonka köz, Száva utca 9-től és 14-től 
végig, Szita köz, Vajda Péter utca páros oldal, Vaskő utca, Vasláb utca, Vécs köz, Vika köz. 

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 hatá rozott időre 
bízza meg nyi lvános pályázati eljárás útján. Az intézmény vezetőjét a Budapest Fővá ros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete menti fel. Az egyéb munkálta tói 
jogkört Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat polgármestere gyakorolj a . 
Az intézmény vezetője a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
szerinti közalkalmazotti jogviszonyba kerül kinevezésre. 

5 2 A k"l , ' l lk 1 , b '11' ' l k. o tsegvetes1 szervne a a mazas an a o szemelve Jogviszonya: 

foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabá ly 

1 
közalka lmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXl 11. 

törvény 

2 megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
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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 Mocorgó Óvoda 100 fő 

2 1101 Budapest, Kőbányai út 30. 100 fő 

63 Afld 11'' 1 T' .. e a ate atast szo Iga o mgat anvagyon: 

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

használati joga 

1 1101 Budapest, Kőbányai út 38. 38924/9 használati jog óvoda 

2 1101 Budapest, Kőbányai út 30. 38920/9 használati jog óvoda 

10 
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1138 Budapest, VíÍci út 135- 139 j lklntószú rn ; 01 -TN Y -%8-2/20 1 X-(,'J ll(d ;-: 

Ogyi111ézö: 
Tclcfons7.i'11 11: 

Sárga Ba lázs 

(1)429-5355 1 

1 

Túrgy: Hin11ypó1li1si Cc lhívú, 
törzskönyvi 11yil v.i 11lal"lil" 
clj r1rú sba11 

l·HJD1\ PEST FÖVÁROS X. KERÜLET KÖB ;j\ N}AI ÖNl(URMÁNY7,AT Vl;ZClÖj c 1ú1t;1 c: 
1 

í3 uclnpcst · 1 

f ~~;l L1sz ló tér 29 I li 1 

1 , 1 , 

1EJfZES 
' 

1 I 
l:( z) Bl~DA,P l~ST FC~V/\ROS ?· KERÜL, ,~·~· .l1ön,ÁNY/\ l ÖN_l~OR1\tf1\~Y<1\T ,c1 l'. J.! l;t1'. :,q ,, 
Szent l.a s?. lo ter 29) a Ital bcn~'UJt?lt, 2018 . .1u l1~1s hon.up. 01l. 11ap.1an, a O 1 - 1 N '1' -% 8·· 1 ! _'ti I X-r, ,,,, , , , 
ik tatószú tn o n érkeztetett, KOBANYA I MOCpRCiO OVOJ.);\ (lürzs ldi11yvi ,tLll 11 t1s it i , . r, /'i1 , ; · 

n:_cg ,:cvez,és ü tö rzs l~ö n~v i _jog i sz.~rn ély r e! vitna.t1<0zó, ."\/,íllozúsb c.jclcnlés - Ö 11k\/ 11m 11\ 1.1t 
lrn l\segvctes , sze rv" targyu lccrelmc h1anyos a7J, a(a bbtak szeri nt: 

1 · · k . 7 ~ . · l 1 . ;1/ 11 ( t· · . . · L 1' 1· . - 1\z a ap110 o ' 1ml -.J -as pont1a 1,rn szerepe teq1 111c a or111nnyo 111tatva11y s/.er 111L1 rn 1 fl i'at os orn1 ,,.,, 1 

költségvetési szerv joge löd költségvetési szerv~tt J$, amely a 20 18. augusztus 1. 11ap_jún bco lva :.lo l<,. ,h.1. , 
C.:s upu Csoda Óvoda ( 1 101 Budapest, .KőbiÍ nyai ~ll ~i8.) 
/\ 2-es ponl vá llozúsúl a módos ító okiratban is {1t1 k~)i vezetni. 

1 

l<é1·en1, hogy a hiúnypótlc:ísi fclhívósbnn rog lfl lt<1kal ~7. erre szo lgúló B600--,1s 11yn111t.11vú11 yt>11 tcl 1c·., ih ,. 
! 

Felhívom 1·igye lm ét, hogy az úl talános kö 7r iglc1zga lási rcndlartásról szó ló 20 1 (L 0vi Cl . ,i,: ,. 
(tovúbbiakban: f\k r.) 44. §-n alapj án egy eljr1ras t~]rn csak egy hiánypót lás adh ató . 1\ hión ypó1I ús 11 ,1k ',1, , 
július 15. napj áig be kell érkezni e [gazgntósi\gu1~l~.1f1, ell cnkcz/í esetben az eljúrás az ,~ kr . 47 . § ( I ) hckv1,:,· 
b .) pontja alapján rncgszllnletés rc kerül. Az Alrn 4l §-a lehctövé leszi, hogy az ügyfcl az clj i1rús s1 ti11 ,·1 c: I,··" 
kl: rj c (13ó06+po lg,írmcstcri ké.rclcm), a szü11el't1lés idötan,m1c1 hal hónap, 111cl/ id ii ;11<11 : ;1 ii. 11 .1 : . 
11yugsz,11rnk . 

i 

/\ l:iúnypt'>tl{'.si r:c lh,ív.á.: 1111 1<,20 !.8. jú li u~ 1,5-ig lehet clegG!. A hi (111ypt'i tlúsi !c: lhi v,i s 1c l1 D1 ti·, ,·1:. 
halar1de.1c él/. l\ gy 111tezes 1 hé1l ar1clobe bes7.a1111 t. ! 

1-'l: lltí vo lll l1gyc l111 él , hogy l1 t11e1111y ibc11 a hi ánypó;tlús i !'c lhívé.Ís11nk nem lesz elcgc l , ennek hi.111\; il ,,,1 , 
kércl111c lll;ll1 bírálható c l és lekintctlcl ,1 1-ra, hog~, a tö1·zskci11yvi 11y i lvú11lnrt úsi e:: l_j,"i1(1s h iv11 1,tlh, / 11"1 
fólylalliató, c1 kére lmére indu lt köz igé1 ZgHl.{1si lrnt<'isr1gi c l_j {1 r {t~;t megszUntct ern . 

I 

\/égzé:sc 111 ellen öná l ló jogo rvos latnak helye 11i 11:cs, az csnk a lrntározul , n1rnak h iú11yúl1i111 ;;; L'i 1.i1, . 
111cgsrX111rctö végzés ellen inclítotl közigazgntéÍsi 6irhc11 támad ható 111eg . 

! 
: 

1\1. eljúrús so nín ugyfelet terh e l ő ill eték, díj és crWb elj{11·úsi költség 11 cm 111c1·u 11 re,. 
• I ! 
1 i ! 

/ {l!i(,IJ J.i _L· lfJ/ /imn,1•,;M/or v l __ /lJl,'IIJ](J_\ ,>i~- oldal 
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INDO!iOLAS 

r 
i \ (1.) EllJD/\flEST FÖ\/1\ROS X. l(ERÜL ET K<DÍ3ÁNYAJ ÖNKORM/\.NYí',/\ T il(z) l(Öll,\NYAI 
iVIO CO RCi Ö ÖVOD!\. megnevezésű tö rzskönyvli LJogi szenH: lyre vonatkozó, "Vú llo1.c:\sbcjclcnl(· s -
0 11k or111ó11y za ti kö ltségvetés i szerv" tú rgy ú id re lmet ny új tott be hatóságn111ho z / n tvlr1g, ·,1 1 
1\llarnk incslú1· E3udapcs li és Pest 1vlegyci lgazgatóJá!g hoz. 

1 1 

1\ 1\1lagyc1r /.\ ll a111ki 11 cs tár B udapesti és Pest ryJbgyei Igazgatóság a kére lmet meg vi,.sgúll,.1 ,.1, 
üllatn hú,.La rt{1sró l szó ló törvény végrehaj tásá ról siJló 368/20 11 . (Xll. J l .) Korm 1·endclcl 167/1\ ~-11. 
1 (17/C §-a, 167/E. §-a, va lami nt a vonntkozó é\gazh~i jogszabá lyok alapjú11. 

j ' 
'\, álrnlá11 os köz iga7.gatás i rendtartás ról szó ló 20 116. év i CL. tö rvény (a továbbiakban: Akr. ) 411. ~-,1 
,tl upjü11, ha a kére lem a j ogsza bályba n fog lalt köf etelm ényekne k nem fele l meg, vagy rncgi'c le l, ck ,1 
1é11yóllüs tisz t,ízúsa so rán fo lm erl\lt új adatra teJJintette l az szükséges, az c.: J.i á ró lrntós{ig l1c1 t,í ridii 
mcgje léilésévcl, a mu lasztE\s jogkövc tkczményei/·et törl é n ő fi gye lmeztetés nw ll ctt - ha törvény vc1g, 
ko1 111ú11 yrenclelet 1mísként nem rencl cllccz ik - egy í}~en hiá nyµó tl úsra hívja fe l a ké1-c l1 11czö1. 

1\z ,í llarnhúztanüs ról s;,-.ó ló 2011 . évi CXCV . tö\·Jény (a továbbiakban: Alit. ) 1 ()ti . § (2) bckudésc 
,ilnpj{1n a hiúnypóllúsi felh ívú s teljesítésére legfcljqb;b 15 napos halfai cl ö úll apíllrntó meg . 

' i 
1 

i\ kérelem clh íríW1sú hoz a fe nti j ogszabí\ lyi e lq ínísok alapj án sz ük séges ít rendclkc,.ö 1és,.bc11 
ré.vle tezetl hiúnyok pót lása. , ! 

1 i 
\/(·gzésc.:mcl '.1z Ákl'. ti~!. §-a, 47 . ~ ( 1) b~kezdés b!l 1iontja , 50 .. ~ (5) b~l~czclése., 80. § ( 1) bekezcksc . 81 
~ ( 1) bekezclcse, 1 12. §-a, va lamin t az /\ hL. 104 . §j(~) bekczcl c:,c alap.1 an hoztam meg. 

A 1vlagya r Áll arn kincst,\r Budapest i és Pest Mcg~,t l gazga tósúg törzskö nyvi 11yilvú11larl{1si eljiÍ1,\sr,1 
vo1rn tkozó hntúsköré t nz Áhl. 104. § ( 1) bckczcldsp, il letékességét a Magyar Áll a111 k i11 csliírról ,,."llt1 
.~ 10'2017. (X. 3 1.) Korm . rendelet 10. §-a és l. szt1~ú melléklcte hat,\rozza meg . 

! 
lludapcs l, 2018. jLil ius 05. i 

1 

Se bestyé n Gn b1· ie lla a Magya r Á ll amkin cstár 1. ~) cl apes ti és Pest Megye i lgn.ga lóstig igazga1 C1,i,1 
11cvc~bcn és mcgbízású bó l. , 1 

1 i 

P.JJ. t 
í 
1 

1 1 

1 

i 1 

1 l 
1 

! 1 
1 

1 

j ! 
I '· 

Kapjúk: 1 1 

Kún ya Lúszló 11é 
oszlúlyvezelü 

. l r 
1. llUU1\ l'bSl FÖV ÁJ:OS X. [(lJ{'.)LET KÖBÁNY /\ I ~t l~ORMÁNYZAT ( I I0.2 .B.uclnpcst,

0 

Sze nt U1szló tt:r 2')) 

iv1ngyar 1\lln1nk111 cs lM Dudnpcsl t cs Pest ivkgye1 lgazgh lpsng (J [38 R11 daµcs l. Vac1 ul 135-1.19) 

f l 
,,,·,.~ .• ,._. l:lri.' _!u,111_1·1101/0.< _ ,·/ _lfJ/,'lj07()J 212. o{c/(l/ 

i 
1 

i 1 
\ 

.... 11 
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f\ OO~lli ,I{ ;·;] 1/1,'.( 1 I ;;K:I í1'1~ 1~ 
Jd i,!11 Av,.·,t 11, ; 1,, ;. . 
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Ügyinlb.és helye: 1 
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1 138 Budapest, Vúci út 135 -1 39 1! l.· lklatószi\ 111: OI -TNY-96CJ-2/201 8-(1'.t <;<(', 

Ogyintézö: Súrga Balúzs 

Tclefonszi1111 : ( 1 )ti 29-53 55 
'. i 
I • 
' I 
: 1 

Túrgy : H iünypc'11 lús i klhi vi" 
törzskönyvi 11y1 lv~111 ;1r1;,,;1 
cljúrúsban 

UUDAPl::ST fÖVÁROS X. KERÜLET KÖ13 f N/Y 1\1 ÖNKOIUv!ÁNY/,AT vc1.etöjc 1és1.é.rL· 

Uudn11est ' 1' 
t • 1 

S,.en l Lcis:t,Jó tér 29 1

1 

;i:_ 

1102 
i: 
: 1 

l , , Í 1."I , 

ViEATZES 
'1 
1: 

1\(7.) BU D AP[ST FÖVÁROS X. KEJÜ)Ll~fl' iJöBANYAl ÖNT<ORM ÁNY/1\T l l 1(12 l \u d:1p , 

S1.e11t U 1sz ló (ér 29) i1 Jtal benyújtott, 2018. júlil i;s hónap ()tJ. nap_j,\ n , a O I -TNY-969-1 /20 18 - (, 7,,, ;:,, 
iktatósz,1 111011 é r keztetett, KÖBÁ NY;\ l csu/P ~ iCSODA ÖV ODA (lürzskiinyvi awn us it éi : (1 7 'J' J :· ; . 

111egncvez ésC1 törzskönyvi jogi személyre vo:na f lf OZÓ, "Törl és i kérelem" tf\ 1gyú ké1-clme hij11 \ ·, ,.._ .1' 

nlcibbiuk szerint : i i 

- 1\ nH.:gsz(i11tctö ok irnl 2.4 -es pont_j1:1lrn11 c1 111 qgs~}11és okéÍnak rö v id szöveges 111ngy,ir.'1zu t,1, :,,a/ ,,., ·. 
ki kj tés szii kségc:s · 

l<érc111 , hogy [l hinn y póllúsi folhívns lléln foglalta'.lrn ( az erre szolg{il ó 13 600-<ls nyo111LalvÚ11)'\ll l lt.:l1 c,il,c' 

h:lhívo1n f"igycl111ét , hogy nz últalfoos kö;z i g(1zgatúsi r endt<1rt,\sról szóló 2016. évi ( · I . t ul '-l' 

( 1ovn bbiakba11 : 1-\kr.) 41.t. §-a alapji\11 egy el_iúd1sb,[n csak egy hiúnypótléÍs aclh aló. 1\ hiú 11/pc\1l i1.,1 1.1,, ' 1 

itiliu s l '.i. 1rnpjúig be kell érkeznie l ga,.ga tósúgqnk1·p, el!c11kezö esetben uz c ljú1-{1~ ,11. ;\ki- 11"/ ~ t I i !1l'I, ... 

b.) pontja alapj ~111 111egszi.\11tetésrc lccrlll. Az 1-\k;-_ ,1:9:- §·a lchetéívé teszi, hogy r11. (ig)' ici étZ cljúr.:is s;,.(i11<:;, ',. ·. 

kt:rjl' ( 11606+ polgúrrncsteri kérelem), a sz ü1( ctpHés idötarta111a hat hóm1p, m ely idii al att :1 11„ 1,<1 :, . , 

nyugszanak. ' . ' 

A lt i ü ny p ó t l ,1 s i fr I h ív ú s 11 a k 2 0 l 8 . .i ú I i u s 1 5 -1i g {'eh el e I eg e L. A 11 i {111 y p ó t 1 {1 s i !'e I h ív :'i ~ l L' l I L' , 1 lc' , , 1,, · 

hat c\ ridcj c az ügyintézés i lrntúridöbe besd11nít. 

\:e lhívo m figyelmét, hogy amennyiben n h i án ~p k (li1si felhív{1snak nem tesz elege! , c 1rnek hi,·111\·:'ti) ,11 1 

kérelme nem bíd1lható e l és tekintette l arra, Jfog) a törzskö n yvi nyilv ,\ ntar!ús i eljilriis hivatalhil l ,11_·1 , 

l"u lylc1 lhat <>, H kérelmére indult közigazgatúsi lwtó~ági c l_járúst 111 cgszü11tc tc111. 

\/égzésc111 ellen ö n{tlló jogorvoslnt1rnk helye ;nin ~:s , az csak n hatnrozal, a 1111 ,1k i1i:'1ny(1h<111 <11 ,·i1 .1 . 

1m:gsz li1llctö végzés ellen inclíto lt közigazgnlási perb en lá111adhat ó m eg. 

1\1. i::lj,í1 ·{ls so r ,í11 Ugy/c lel terhclö illeték, díj és ~gVéb eljú rú s i költség nem m erlilt Id . 

i 1 
j 

/l/'//,i 'J'J(, _}.J().1 .. / 11w 1)'Jlfllll'I _ 1•/_.llJ/ ,)'l}](J,', 1(2. oldu! 
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1\(z) BUDAPEST FÖVÁ ROS X. KERÜLET Kd.~3ÁNYAJ ÖNKORMÁNY ZA T é1(z) l<Ö BÁNY i\l 
C:SU P;\ CSOD;\ ÓVO DA megn evezésű törzskö1/h

1
yvi jogi személyre vo11atk ozó, "Törk;si kérelc 1n" 

11 , 
1/1rgyú kérc l111 el nyújtott be hal óságo111h oz / a JW[agyar A ll a111k i11cstü1· 13ucl apcs ti és l'c sl 1\•k g, e1 

1: lg,1zg,1 rósúghoz . ij 

i \ 1\;l,1gyc1r /\ llam kin cstúr Budapes ti és Pes t ~ cgyci lgnzga tós ,\ g a kérel 111 el 111cg vizs.i.:,íl t,1 ;1 1 
iill a111 h{1,.1an ús ról szó ló törvé ny végrehaj tásá ról Sí'.~ ló 368/20 1 1. (X 11. 3 1 .) l<o rm rc11 dcl e1 167 /1\ ~-:,. 
16 7/C. §-a, 167/F,. §-a, va lam int a vonatkozó ágazaJi jogszn búlyok alapj c\ 11. 

11 

li . 
i\, úl1c1 l{111 os köz igazgatás i rencl tartás ró l szóló 20 .~6. évi CL. törvény (a további akh n11 : Al<I' .) 44 . ~-,1 
alap.iún. ha a kére lem a j ogszabú lyba11 f'oglall köv ~te l111 é11 ye k11 ek nem fe le l meg, vagy 111 cglclel. ck ;1 
lL;11y c'1l liis ti sz táz ása sorú11 i'e lm erLil t új ndatrn telf i11L etl el az szUkséges , az cljú ró lrn lós úg hnt ;üidi1 
111 egjelö léséve l, a mulasztás j ogköve tkez ménye ire tö rL011 ö t1gye lrn eztcté s rnc llell - li a türvé 11 y vag, 
l(() r111 ú11 y1·e11d clct mé\ské11L 11 c111 re11 cle lkez ik - egy íz\~ cn hiánypótl ásra hívja fel a kércl111c1.Ö l. 

:• 

,\z c'illc1111h úzlar lá sró l szó ló 201 1. évi CXCV. töryén y (a tov,íbbin kbnn : f\ ht.) 104 ~ (2) ill'ko.Lbc 
;il:,pj{i n a hián yJ)Ó tlás i fc lh /v,í s te l1' cs ítésé re legfel1'el~b 15 naJ) OS hatéi ricl ö á ll aJ) Íthaló 111cg. 

. . . . 11 -

11 
/\ ké 1el c111 e lbí rálá sához a fe nt i j ogs:~abá lyi e Jrl) írúso k a lé1pj á11 szü kséges H l'Cllclclk ei'.() ré.~;, l,c 11 
, észlclczc tl hi ,1 11 yok póllúsa. ' 

Vc'.·g1ésernet az Ákr. 44 . §-a, 47. § ( 1) b?kczclés b) : ontja, 50. § (5) bekezd ése, 80. § ( 1) hek e;desc. 0 I 
·~ ( 1) bd:czdésc, 11 2. §-a, valam int az A li t. 104. § f ) bekezdése al apj é\ n hozta m meg. 

:\ i\llagym 1\l larnlc incslár 13u cl apcs ti és Pest Megyli lga7.gntóság tö 1·zskö11 yv i 11y ilvé\11tartú si cli im1~ r:1 
vonatkozó hat,\skö rél a;,, Áll t. 104 . § (1) bekezdés!~, ill etékességét n ivfogym 1\ llnrnk incsu\ rr (i.l s,.t'll<í 
.1 10/20 17. (X. 3 1.) Ko rm . rendelet 10. §-a és .1. sdu[1ú rncl lékletc halúrnzza meg . 

1 
l l uclupcst, 20 18 . július 05 . i 

Sebes tyén Uab ri e lla a Mag ym f\l lamk incs tár 13b dapes ti és Pest Me gyei lgc1zga t<~sé\ g igé1 /.g:1LC'1,1 
1 ncv é: ben és meg bí:d1súbó l. 

i 

P.H .i 

! 

1, :1pj,'1k : 

K{lll y~1 Uisz l<'> ),1é 
osztalyvezeto 

I\U I lA l' l~ST FÖVÁIWS X. Kl~RÜ L.E'J' KÖ B/\NY 1\ 1 Ö~ KO II.MÁt\' YZ1\ 'J' ( 1 J 02 Budapest , S,.cnl l .ús·1.ló l('I )')J 

.\ iVt~gy ar A11 •. 1111k i11csrá r Budupesti és Pest lvlcgyci fguzguj;ósúg ( 11 18 Budapest, Vúci út 135- 139) 

Jo ! l _i'/'Jfi_t·/tl}_li1a ,1yp ,}t/,11· .. 1,l __ }(}JXll705 2/2. (t/t/a/ 




