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a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2020. január 30 -i ülésére 

 

 
Tárgy: Javaslat a Ferencvárosi Csudafa Óvoda alapító okiratának módosítására 
 
Előterjesztő:  Baranyi Krisztina polgármester 
 
Készítette:  Szilágyi Imre irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda 
  dr. Tomasószkiné dr. Kovács Györgyi csoportvezető, Intézményfelügyeleti Csoport 

Dékányné Borsodi Szilvia, Intézményfelügyeleti Csoport 
 

Előzetesen tárgyalja: Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2020. január 29. 
  
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Világos István s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel: 
 

Rendelet   

Határozat X normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 
 

A döntéshez  egyszerű   

  minősített X többség szükséges. 

  
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  

 
  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  

 

 

 

 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (továbbiakban: 

Önkormányzat) Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

28/2011.(X.11.) rendelete 31.§ (9) bekezdésének g) pontja értelmében a képviselő-testület 

normatív határozatot hoz az önkormányzati fenntartású intézmények alapító okiratának 

tárgyában. 

 

Surmanné Keztyűs Tünde a Ferencvárosi Csudafa Óvoda (továbbiakban: Óvoda) vezetője 

2019. október 08. napján kelt levelében kérte a Humánszolgáltatási Irodát az Óvoda alapító 

okiratának módosítására.  

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 47. § (2) 

bekezdése szerint „A szülő választja ki a sajátos nevelési igényű tanuló számára megfelelő 

ellátást nyújtó nevelési-oktatási intézményt az illetékes szakértői bizottság szakértői 

véleménye alapján, a szülő és a gyermek igényeinek és lehetőségeinek 

figyelembevételével.” Az Óvoda az Nkt.-ban foglaltakat szem előtt tartva bővíteni kívánja 

az általa ellátott ép értelmű, sajátos nevelési igényű gyermekek körét a hallássérült 

gyermekekkel. Az Óvoda vezetőjének nyilatkozata alapján a hallássérült gyermekek 

szakszerű ellátása, fejlesztésükhöz szükséges körülmények és az eszközök biztosítottak 

intézményükben. 

Fentieknek megfelelően az Óvoda alapító okiratának kiegészítése, valamint az 5.2. és 6.1.3. 

pontokban technikai jellegű az alapító okiratot érdemben nem érintő korrekció szükséges. 

 

Az Alapító okirat 4.3. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 8. § (1) bekezdése alapján az óvoda a gyermek három éves korától a 

tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. A nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 

31.) EMMI rendelet alapján az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a 

teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik. 

Az óvoda ellátja az olyan ép értelmű, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált 

óvodai nevelését, akik szakértői vélemény alapján: 

- mozgásszervi fogyatékos 

- érzékszervi (hallási) fogyatékos 

- beszédfogyatékos 

- egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás- 

szabályozási zavarral) küzdő gyermekek. 

A óvoda ellátja a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai fejlesztését. 

Az óvodai nevelés keretében a különleges étkezést igénybe vevő gyermekek ellátása 

biztosított. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Az Alapító okirat 5.2. pontja az alábbiak szerint módosul: 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek 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 

 

Az Alapító okirat 6.1.3. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Az államháztartásról szóló 

törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9. § (5) 

bekezdés a) pontja alapján a gazdasági szervezettel nem rendelkező 

költségvetési szerv a 9. § (1) bekezdés szerinti feladatait az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. törvény 10.§ (4a) és (4b) bekezdése szerint a 

Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ – 1097 Budapest, Vágóhíd utca 

35-37. – a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét tartalmazó 

megállapodásban meghatározott helyen és módon látja el. 

 

A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tárgyi ügyben hozza meg 

döntését. 

 

 

Budapest, 2020. január 23. 
 

 

Baranyi Krisztina s.k. 

polgármester 

  



Normatív határozati javaslat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában 

működő Ferencvárosi Csudafa Óvoda alapító okiratának módosításáról 
 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 
alapítói jogkörében a Ferencvárosi Csudafa Óvoda alapító okiratát az alábbiak szerint 

módosítja: 
 
Okirat száma: M/679505/2020/1. 

 
Módosító okirat 

 
A Ferencvárosi Csudafa Óvoda a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2018. június 01. napján kiadott, 
E/679505/2018/1-H. 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 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 
Képviselő-testülete …/2020. (…...) számú határozatára figyelemmel – a következők 
szerint módosítom: 
 
1. Az alapító okirat 4.3. pontja az alábbiak szerint módosul: 
4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény 8. § (1) bekezdése alapján az óvoda a gyermek három éves korától a 
tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. A nevelési-oktatási intézmények 
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) 
EMMI rendelet alapján az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai 
életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik. 
Az óvoda ellátja az olyan ép értelmű, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai 
nevelését, akik szakértői vélemény alapján: 

- mozgásszervi fogyatékos 
- érzékszervi (hallási) fogyatékos 
- beszédfogyatékos 
- egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás- 

szabályozási zavarral) küzdő gyermekek. 
Az óvoda ellátja a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai fejlesztését. 
Az óvodai nevelés keretében a különleges étkezést igénybe vevő gyermekek ellátása 
biztosított. 
 

2. Az alapító okirat 5.2. pontja az alábbiak szerint módosul: 
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek 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 
 

3. Az alapító okirat 6.1.3. pontja az alábbiak szerint módosul: 
6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9. § (5) bekezdés a) 
pontja alapján a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a 9. § 
(1) bekezdés szerinti feladatait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
10. § (4a) és (4b) bekezdése szerint a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési 
Központ – 1097 Budapest, Vágóhíd utca 35-37. – a munkamegosztás és 
felelősségvállalás rendjét tartalmazó megállapodásban meghatározott helyen és 
módon látja el.  

 



Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 
 
 
Budapest, 2020. időbélyegző szerint 

 

Baranyi Krisztina 
polgármester 

 
Határidő: 8 nap 
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
 



Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy felkéri a Polgármestert a …../2020. számú előterjesztés szerinti normatív 

határozati javaslatban szereplő módosító okirat – annak elfogadását követően történő – 

aláírására, az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat elkészítésére, és a változások 

Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásában történő átvezettetésére.  

 

Határidő: 8 napon belül 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 


