
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

        

     Iktató szám: 77/2020. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2020. március 12-i ülésére 

 

 
Tárgy: Alapító okirat módosítása 
 
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. március 11. 
  
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 X (határozati javaslat esetén) 

  minősített X (normatív határozati javaslat 
esetén) 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 Önkormányzatának fenntartásában működő 

Ferencvárosi Napfény Óvoda (Bp, IX. ker. Napfény u. 4.) (továbbiakban: Óvoda) óvodai 

épületének bővítésére, valamint 1 db személyfelvonó berendezés üzembe helyezésére került 

sor.  

 

Az óvodaépület-bővítés során az Óvoda, Napocska csoportjának alapterülete 32,20 m
2
-ről 

47,854 m
2
-re módosult. 

Az óvodai csoportokba felvehető gyermekek maximálás létszámát a nevelési-oktatási 

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

(VIII.31.) számú EMMI rendelet (továbbiakban: EMMI rendelet) 2. számú mellékletének, 

óvodákra vonatkozó rendelkezésében foglaltak figyelembe vételével kell meghatározni, 

miszerint a csoportszoba alapterülete nem lehet kevesebb, mint 2 m
2
/fő. 

 

Az Óvoda Napocska csoportja a bővítést megelőzően 17 férőhelyes volt. A megnövekedett 

alapterület alapján a csoportba felvehető gyermekek számát 23 főre indokolt módosítani. 

 

A bővítést követően a Humánszolgáltatási Iroda az óvodák üzemeltetését ellátó Ferencvárosi 

Intézményüzemeltetési Központot (továbbiakban: FIÜK) felkérte a csoportszobák 

alapterületeinek felmérésére. A FIÜK a kér felmérést elkészítette, mely alapján a Dinó 

csoportba felvehető gyermekek számát 22 főről szintén 23 főre indokolt módosítani.  

 

A FIÜK által megadott adatok alapján az Óvoda csoportszobáinak alapterülete és az EMMI 

rendeletben foglaltak alapján felvehető gyermekek száma a következő: 

 

 

FIÜK által mért 

alapterület 

m
2 

alapján felvehető 

gyermeklétszám 

Napocska csoport 47,854m
2
 23 fő 

Dinó csoport 46,463m
2
 23 fő 

Pumukli csoport 45,311m
2
 22 fő 

Kék csoport 44,718m
2
 22 fő 

Összesen: 90 fő 

 

Fentiek értelmében az Óvoda alapító okiratának 6.2. pontját módosítani szükséges.  

 

Az Alapító okirat 6.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

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

 feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése 
maximális gyermek-, 
tanulólétszám 

1 Ferencváros Napfény Óvoda  90 

  



Mivel az Alapító okirat 6.3. pontjában a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ, még 

korábbi elnevezésén szerepel (Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ), ezért 

szükséges a FIÜK nevének pontosítása is. 

 

Az Alapító okirat 6.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma 

vagyon feletti 
rendelkezés joga  
vagy a vagyon  
használati joga 

az ingatlan 
funkciója, célja 

1 

1098 Budapest,  

Napfény utca 4. sz. 

38.236/294. Az óvoda részéről az 
ingatlan használata, 
valamint a vagyoni 
értékű jogok, tárgyi 
eszközök használata 
eszközleltár szerint 
történik. Az ingatlan 
használatára és a 
mindenkor hatályos 
vagyonrendelet 
vonatkozó szakaszai 
alapján annak tovább 
hasznosítására jogosult. 
Kizárólag az ingatlan 
használatára és a 
mindenkori 
vagyonrendelet szerinti 
továbbhasznosításról 
rendelkezhet. 
A Ferencvárosi 
Intézményüzemeltetési 
Központ felelős a hozzá 
rendelt költségvetési 
szerv működtetéséért, a 
használatban lévő 
vagyon használatával, 
védelmével összefüggő 
feladatok teljesítéséért. 

óvodai nevelés, 
ellátás 

 

 

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 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. 

 

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

döntését. 

 

 

Budapest, 2020. március 05. 
 

Baranyi Krisztina s.k. 

polgármester 

  



Normatív határozati javaslat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában 

működő Ferencvárosi Napfény Óvoda alapító okiratának módosításáról 
 

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

módosítja: 
 
Okirat száma: M/679495/2020/1. 

 
Módosító okirat 

 
A Ferencvárosi Napfény Óvoda a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2018. október 31. napján kiadott, 
E/679495/2018/1-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 6.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési 

intézmény 

 feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése 
maximális gyermek-, 
tanulólétszám 

1 Ferencváros Napfény Óvoda  90 
 
2. Az alapító okirat 6.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma 

vagyon feletti 
rendelkezés joga  
vagy a vagyon  
használati joga 

az ingatlan 
funkciója, célja 

1 

1098 Budapest,  

Napfény utca 4. sz. 

38.236/294. Az óvoda részéről az 
ingatlan használata, 
valamint a vagyoni 
értékű jogok, tárgyi 
eszközök használata 
eszközleltár szerint 
történik. Az ingatlan 
használatára és a 
mindenkor hatályos 
vagyonrendelet 
vonatkozó szakaszai 
alapján annak tovább 
hasznosítására jogosult. 
Kizárólag az ingatlan 
használatára és a 
mindenkori 
vagyonrendelet szerinti 
továbbhasznosításról 
rendelkezhet. 

óvodai nevelés, 
ellátás 



A Ferencvárosi 
Intézményüzemeltetési 
Központ felelős a hozzá 
rendelt költségvetési 
szerv működtetéséért, a 
használatban lévő 
vagyon használatával, 
védelmével összefüggő 
feladatok teljesítéséért. 

 
 
Jelen módosító okiratot 2020. július 01. napjától kell alkalmazni. 
 
 
Kelt: Budapest, 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 

 


