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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Magyar Közlöny 220. számában 2013. december 29. napján jelent meg az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Ávr.) módosítása, valamint a kormányzati funkciók, államháztartási feladatok és 
szakágazatok osztályzati rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: 
NGM rendelet). 
 
Az Ávr. 180. §-a szabályozza, hogy a költségvetési szervek alapító okirataiban szereplő 
alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti besorolását miként és milyen határidővel kell 
elvégeznie az irányító szervnek. A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: kincstár) által 
vezetett, közhiteles nyilvántartásba bejegyzett államháztartási szakfeladat kódok 2013. 
december 31. napi hatállyal minden törzskönyvi alany tekintetében hivatalból indított eljárás 
keretében lezárásra kerültek. 
 
A Nemzetgazdasági Minisztérium az alaptevékenységek besorolását eddig biztosító 
államháztartási szakfeladatok helyett alkalmazandó, új kormányzati funkció kódra történő 
áttéréshez összerendelő táblázatot készített, amely segítette az egyik kódrendszerről a másikra 
történő átlépést. 
 
A törzskönyvi nyilvántartást vezető kincstár az Ávr. 167/B. § (2) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján e megfelelő tábla alkalmazásával, a törzskönyvi nyilvántartásban 
nyilvántartott szakfeladat kódokra vonatkozóan, hivatalból indított eljárás keretében eseti, 
csoportos adatmódosítást hajtott végre az NGM rendelet hatályba lépésekor érvényes adatok 
tekintetében. A megfeleltetési eredményeként előállt kormányzati funkció kódok a 
törzskönyvi nyilvántartásba 2014. január 01. napi hatályosulási dátummal kerültek 
bejegyzésre. 
 
Az Ávr. 5. § (1) bekezdése – amely a költségvetési szervek alapító okiratainak kötelező 
tartalmi elemeit határozza meg – is módosult 2014. január 01. napjával. A költségvetési szerv 
alaptevékenységének besorolására - szakfeladat kódok helyett - kormányzati funkciókat kell 
alkalmazni. 
 
Az Ávr. rendelkezései alapján a Polgármesteri Hivatal határidőn belül gondoskodott a 
törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett költségvetési szervek alapító okiratainak 
jogszabályban meghatározott módosításairól (szakfeladat helyett kormányzat funkció szerinti 
besorolás), amely módosítások Képviselő-testületi döntést nem igényeltek. 
 
Az Ávr. 180. § (4) bekezdése értelmében a kormányzati funkciók miatti módosítás adatait az 
alapító okirat soron következő módosításakor kell az egységes szerkezetbe foglalt okiraton 
átvezetni. 
 
Jelentős változás továbbá, hogy az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV. törvény 
(továbbiakban: Áht.) 2014. évi módosításával megszűnt a költségvetési szervek gazdálkodási 
besorolása, emiatt az alapító okiratokban már nem szerepelhet ezzel összefüggő rendelkezés, 
így az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratból törölni kell a gazdálkodási besorolásra 
vonatkozó információt. 
 



A jogszabályváltozások nyomán az alapító okiratok tartalmi és formai követelménye is 
módosultak.  
 
A jogszabályváltozásokra tekintettel a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei 
(FMK), valamint a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ (FIÜK) alapító 
okiratának módosítása indokolt. 
 
A jogszabályváltozásokon túl a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények 
Igazgatósága (FESZGYI) működési keretein belül működő „Alul-Járó” Ifjúsági Iroda 
telephelyének várható módosítása is indokolja, az alapító okirat módosítását. Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13 § (1) bekezdésének 15. 
pontja szerint a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében 
ellátandó helyi önkormányzati feladat különösen a sport, ifjúsági ügyek. A nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11 §. (13) bekezdése szerint nemzeti vagyon ingyenesen 
kizárólag közfeladat ellátása céljából, a közfeladat ellátásához szükséges mértékben 
hasznosítható, valamint adható vagyonkezelésbe. 
 
A Ferencvárosban folyamatosan növekvő ifjúsági aktivitás, valamint a Ferencvárosi Gyermek 
és Ifjúsági Önkormányzat (a továbbiakban: FEGYIÖK) megalakulása miatt egy új, az ifjúság 
számára könnyen elérhető közösségi tér megalkotása a cél. 
 
A Haller utca 52. Fsz. 2. szám alatti helyiség infrastruktúrája - Nagyvárad tér, 
villamosmegálló közelsége –, 110 m2-es mérete a jövőben kielégítheti az ide látogató fiatalok 
igényeit. A helyiség állapotának felmérését követően felújítás szükséges a használatba vételt 
megelőzően. Indokolt a helyiség akadálymentesítése; helységek, vizes blokkok kialakítása; 
festés; nyílászárók cseréje; fűtési, elektromos rendszer karbantartása.  
 
Fentiek alapján mind a Ferencvárosban élő ifjúság programjainak, közösségi életének 
megfelelő körülmények közötti elhelyezése biztosítható lenne, amennyiben a Tisztelt 
Képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakat támogatja. 
 
A kerületi köznevelési intézmények alapító okiratainak módosítása a kormányzati funkcióra 
történő átállás, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók megnevezésének 
megváltozása miatt is indokolt.  
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 4.§ 25. pontja 
alapján a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő 
gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, 
érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 
halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral 
(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. 
 

A megváltozott elnevezések minden óvoda alapító okiratában átvezetésre kerültek. 
 
Az Nkt. 26. § (1) bekezdésében meghatározottak alapján a nevelőmunka az óvodában 
pedagógiai program szerint folyik. A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el és az 
intézményvezető hagyja jóvá. A pedagógiai program azon rendelkezéseinek 
érvénybelépéséhez, amelyből a fenntartóra, a működtetőre többletkötelezettség hárul, a 
fenntartó, a működtető egyetértése szükséges. Ez a rendelkezés a módosított alapító 
okiratokban megjelenítésre került. 
 
Az alapító okiratban foglaltak részletszabályait - figyelemmel az Nkt. 25.§-ára - a Szervezeti 
és Működési Szabályzat tartalmazza. Az SZMSZ és a házirend azon rendelkezéseinek 
érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra, a működtetőre többletkötelezettség hárul, a 
fenntartó, a működtető egyetértése szükséges. Ez a rendelkezés a módosított alapító okiratok 
12. pontjában új részként szerepel. 
 



A Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények alapító okiratának módosítása a 
kormányzati funkcióra történő átálláson túl a Varázskert IX/1. sz. Bölcsőde (1096 Budapest, 
Thaly Kálmán utca 17.) működési engedélyében kiadott férőhelyszám módosítás miatt is 
indokolttá vált. (Az alapító okiratban a telephely férőhelye 50 helyett 40 férőhelyre módosult.) 

 
Mindezekre figyelemmel elkészült az Önkormányzat által fenntartott köznevelési, 
közművelődési, szociális és egyéb intézmények alapító okiratainak módosítása, valamint a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratok, melyeket jelen előterjesztéshez 
mellékletként csatolok. 

 
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 az önkormányzati fenntartású 
intézmények Alapító Okirata ügyében normatív határozattal dönthet. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet előterjesztésem megtárgyalására és a határozati 
javaslatok elfogadására. 
 
Mellékletek: 
 

1. „Csicsergő” Óvoda egységes szerkezetű alapító okirata 
2. „Csudafa” Óvoda egységes szerkezetű alapító okirata 
3. „Epres” Óvoda egységes szerkezetű alapító okirata 
4.  „Kicsi Bocs” Óvoda egységes szerkezetű alapító okirata 
5. „Liliom” Óvoda egységes szerkezetű alapító okirata 
6. „Méhecske” Óvoda egységes szerkezetű alapító okirata 
7. „Napfény” Óvoda egységes szerkezetű alapító okirata 
8. „Ugrifüles” Óvoda egységes szerkezetű alapító okirata 
9. „Kerekerdő” Óvoda egységes szerkezetű alapító okirata 

10. Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények egységes szerkezetű alapító okirata 
11. A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága egységes szerkezetű 

alapító okirata 
12.  Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei egységes szerkezetű alapító 

okirata 
13. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ egységes szerkezetű alapító okirata 

 
Budapest, 2014. május 06. 

 
 Formanek Gyula s.k. 
 alpolgármester 

 



Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
 
1./ a 1096 Budapest, Haller u. 52 szám alatti, 110 m2 alapterületű utcai, földszinti, önkormányzati 

tulajdonú helyiséget az „Alul-Járó” Ifjúsági Iroda működtetésének céljából – 
megszerzési díj fizetése nélkül – határozatlan időre, ingyenesen használatba adja a 
Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága részére. 

 
Határid ő: 2014. május 15. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 
2./ a 1096 Budapest, Haller u. 52 szám alatti, 110 m2 alapterületű utcai, földszinti, önkormányzati 

tulajdonú helyiséget - az 1. pont alapján - korlátozottan forgalomképesnek nyilvánítja. 
 
Határid ő: 2014. május 15. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 
3./ felkéri Polgármester Urat arra, hogy a 1. pont alapján a használati szerződés megkötéséről 

gondoskodjon.  
 
Határid ő: 2014. június 15. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 



1. Normatív határozati javaslat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő 

„Csicsergő” Óvoda Alapító Okiratának módosításáról 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói 
jogkörében a „Csicsergő” Óvoda Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

 
      MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

 
1. Az Alapító Okirat preambuluma helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„(Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, - a 
Napköziotthonos Óvoda elnevezéssel létesített (alapított), jelenlegi nevén „Csicsergő” Óvoda 
(1096 Budapest, Thaly K. u. 38.) - a 339/1994. (VIII. 27.) számú határozattal megalkotott 
Alapító Okiratot a 187/1999. (IV. 27.) számú, a 138/2001. (III. 27.) számú, a 344/2001 (IX. 
01.) számú, a 498/2001. (XI. 27.) számú, a 44/5/2003. (II. 6.) számú, a 253/2/2003. (VI. 19.) 
számú, a 135/2004. (IV. 01.) számú, a 207/2008. (VI. 04.) számú, a 323/2009. (IX. 02.) számú, 
a 101/2010. (V. 05.) számú, a 113/2011.(IV. 06.) számú, a 164/2012. (V. 03.) számú, a 
294/2012. (VII. 10.) számú, az 506/2012. (XII. 06.) számú és a ……./2014.(V…..) Bp. Főv. IX. 
Ker. Ferencváros Önk. Kt. határozatok módosították.) 
 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21.§ (3) bekezdése, az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5.§ (1)-(2) 
bekezdései, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet szerinti tartalommal 
az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki:” 

 
2. Az Alapító Okirat 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„A köznevelési intézmény (továbbiakban: költségvetési szerv) 
 
        Megnevezése: 
 
„CSICSERGŐ” ÓVODA 
  

a) Székhelye: 1091 Budapest, Thaly Kálmán u. 38. 
 
b) Telephelye: 1096 Budapest, Thaly Kálmán u. 17.  

 
c) OM azonosító szám: 034408  

 
d) Felvehető maximális létszám: 200 fő 

 
székhelyen:150 fő 

 
telephelyen: 50 fő 

 
e) Költségvetési szerv típusa: óvoda” 

 
3. Az Alapító Okirat 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

      „Alapító szerve, alapítás éve: 
 
     IX. kerületi Tanács V. B. 1972.” 
 
 



 
4. Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„A költségvetési szerv: 
 

a) fenntartó neve és székhelye: 
 

       Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
 
       1092 Budapest, Bakáts tér 14. 
 

b) irányító szerv neve, székhelye: 
  

       Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 

       1092 Budapest, Bakáts tér 14.” 
 
5. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„A költségvetési szerv illetékessége, működési köre:  
 
  Budapest IX. kerület, megadott körzet szerint.” 

 
6. Az Alapító Okirat 5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„A költségvetési szerv jogállása: 
 

 Önálló jogi személy.” 
 

7. Az Alapító Okirat 6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„Jogszabályban meghatározott közfeladata:  
 

Óvodai nevelés, ellátás. 
 

A. Szakmai alaptevékenysége: 
                  

a) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) bekezdése alapján az 
óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az 
óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában 
foglaló foglalkozások keretében folyik. 
 

b) Az óvoda ellátja az olyan ép értelmű, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált 
óvodai nevelését, akik a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján: 
 

� érzékszervi fogyatékos 
� beszédfogyatékos 
� autizmus spektrum zavarral 
� egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás-

szabályozási zavarral) küzdő gyermekek. 
 

c) Ellátja a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai nevelését. 
 

d) Az intézményben a különleges étkezést igénybe vevő gyermekek ellátása biztosított. 
 

B. Alaptevékenységi besorolása: 
 

Államháztartási szakágazati besorolása: 
 



         851020 Óvodai nevelés 
 

Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 

091110    Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
091120    Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának  

szakmai feladatai 
091140    Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladata 
096010    Óvodai intézményi étkeztetés 

 
C. A nevelőmunka az óvodában pedagógiai program szerint folyik. A pedagógiai 
programot a nevelőtestület fogadja el és az intézményvezető hagyja jóvá. A pedagógiai 
program azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyből a fenntartóra, a 
működtetőre többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető egyetértése szükséges.” 

 
8. Az Alapító Okirat 7. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége:  
 

Vállalkozási tevékenységet nem végezhet.” 
 

9. Az Alapító Okirat 8. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
 

Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az óvodavezető. A vezetői állás betöltése a 
mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon történik. 
Az intézményvezetőt a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 
Képviselő-testülete bízza meg a vezetői feladatok ellátásával, vezetői megbízatása határozott 
időre szól. Az óvodavezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 
Az óvodavezető megbízása pályázat útján történik.”  

 
10. Az Alapító Okirat 9. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 
 

� Közalkalmazotti jogviszony, melyre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény az irányadó. 

� Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény szerint.” 

 

11. Az Alapító Okirat 11. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„Vagyon feletti rendelkezés joga: 
 

„Tevékenységéért, valamint a kezelésében levő vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért 
az intézmény vezetője a jogszabályban meghatározott módon felelős. 
 
 
Gazdálkodási feladatait az ágazati irányelvek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. 
(XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) betartásával köteles ellátni. 
 
A jogszabályi követelményen felüli tevékenységét az Alapító anyagi lehetőségeinek 
függvényében fedezi. Az intézmény a működésére biztosított támogatást és saját bevételeit 
önállóan használhatja fel. 
 



Többletbevételeinek az Ávr. szabályai alapján Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testülete által meghatározott részét személyi ösztönzésre, a 
fennmaradó hányadot pedig dologi költségekre és fejlesztésre fordíthatja. 
 
A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat - alapfeladata teljesítésének sérelme nélkül 
- a mindenkor hatályos, a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-
testületének 21/2012. (VI.12.) önkormányzati rendelete szerint hasznosíthatja, bevételei 
növelésére fordíthatja.” 
 
12. Az Alapító Okirat 12. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„Az alapító okiratban foglaltak részletszabályait - figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 25.§-ára - a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. A 
Szervezeti és Működési Szabályzat azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyből a 
fenntartóra, a működtetőre többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető egyetértése 
szükséges.” 
 
13. Az Alapító Okirat az alábbi záradékkal kiegészül: 
 

„Záradék: 
 

Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő 
bejegyzéssel lép hatályba, ezzel egyidejűleg Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testülete által az 506/2012. (XII.06.) számú határozattal 
módosított egységes szerkezetű alapító okirat hatályát veszti. 
 

Az alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét a Budapest Főváros 
IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete…./2014.(V.….) számú 
határozatával hagyta jóvá.” 
 

14. Az Alapító Okirat 13. pontja törlésre kerül. 
 
15. Jelen Módosító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba. 
 
16. A módosító okiratot Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata…../2014. (05….) számú határozatával hagyta jóvá. 
 

Budapest, 2014. május… 
 
 

P.H. 
  __________________  
 dr. Bácskai János 
 polgármester 
 
Felelős:  dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 8 nap  
 
 

 



2. Normatív határozati javaslat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő 

„Csudafa” Óvoda Alapító Okiratának módosításáról 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói 
jogkörében a „Csudafa” Óvoda Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

 
   MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

 
1. Az Alapító Okirat preambuluma helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„(Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, - a 
Napköziotthonos Óvoda elnevezéssel létesített (alapított), jelenlegi nevén „Csudafa” Óvoda 
(1097 Budapest, Óbester u. 9. ) - a 339/1994. (VIII. 27.) számú határozattal megalkotott Alapító 
Okiratot, a 187/1999.  (IV. 27.) számú, a 138/2001. (III. 27.) számú, a 498/2001. (XI. 27.) számú, 
a 44/4/2003. (II. 06.) számú, a 135/2004. (IV. 01.) számú, a 214/9/2008. (VI. 04.) számú, a 
320/2009. (IX. 01.) számú, a 165/2012. (V. 03.) számú, a 295/2012. (VII. 10.) számú, a 507/2012. 
(XII. 06.) számú és a ……./2014.(V…..) Bp. Főv. IX. Ker. Ferencváros Önk. Kt. határozatok 
módosították.) 
 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21.§ (3) bekezdése, az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5.§ (1)-(2) 
bekezdései, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet szerinti tartalommal az alábbi 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki:” 

  
2.   Az Alapító Okirat 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

   „A köznevelési intézmény (továbbiakban: költségvetési szerv) 
 
    Megnevezése: 
 
„CSUDAFA” ÓVODA 
  

a) Székhelye: 1097 Budapest, Óbester u. 9 
 
b) Telephelye: 1095 Budapest, Soroksári út 136. 

 
c) OM azonosító szám: 034407 

 
d) Felvehető maximális létszám: 239 fő 

 
székhelyen: 189 fő 

 
telephelyen: 50 fő 

 
e) Költségvetési szerv típusa: óvoda” 

 
3.   Az Alapító Okirat 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

      „Alapító szerve, alapítás éve: 
 
     IX. kerületi Tanács V. B. 1967.” 
 

4. Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 



„A költségvetési szerv:  
 

a) fenntartó neve és székhelye: 
 

       Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
 

1092Budapest, Bakáts tér 14. 
 

b) irányító szerv neve, székhelye: 
  

       Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
1092Budapest, Bakáts tér 14.” 

 
5. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„A költségvetési szerv illetékessége, működési köre:  
 
  Budapest IX. kerület, megadott körzet szerint.” 
 
6. Az Alapító Okirat 5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„A költségvetési szerv jogállása: 
 

 Önálló jogi személy.” 
 

7. Az Alapító Okirat 6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„Jogszabályban meghatározott közfeladata:  
 

Óvodai nevelés, ellátás. 
 

A. Szakmai alaptevékenysége: 
                  

a) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) bekezdése alapján az 
óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az 
óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában 
foglaló foglalkozások keretében folyik. 
 

b) Az óvoda ellátja az olyan ép értelmű, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált 
óvodai nevelését, akik a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján: 

 

� mozgásszervi 
� érzékszervi 
� beszédfogyatékos 
� egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás-

szabályozási zavarral) küzdő gyermekek. 
 

c) Ellátja a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai fejlesztését. 
 

d) Az intézményben a különleges étkezést igénybe vevő gyermekek ellátása biztosított.” 
 

B. Alaptevékenységi besorolása: 
 

Államháztartási szakágazati besorolása: 
 
851020 Óvodai nevelés 

 
Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése: 



 
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 
  feladatai 
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladata 
096010 Óvodai intézményi étkeztetés 
 
C. A nevelőmunka az óvodában pedagógiai program  szerint folyik. A pedagógiai 

programot a nevelőtestület fogadja el és az intézményvezető hagyja jóvá. A 
pedagógiai program azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyből a 
fenntartóra, a működtetőre többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető 
egyetértése szükséges.” 

 
8. Az Alapító Okirat 7. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége:  
 

Vállalkozási tevékenységet nem végezhet.” 
 

9. Az Alapító Okirat 8. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
 

Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az óvodavezető. A vezetői állás betöltése a 
mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon történik. 
Az intézményvezetőt a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 
Képviselő-testülete bízza meg a vezetői feladatok ellátásával, vezetői megbízatása határozott 
időre szól. Az óvodavezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 
Az óvodavezető megbízása pályázat útján történik.”  

 
10. Az Alapító Okirat 9. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 
 

� Közalkalmazotti jogviszony, melyre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény az irányadó. 

� Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény szerint.” 

 
11. Az Alapító Okirat 10. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„A feladat ellátását szolgáló vagyon: 
 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (38.264/2. 
hrsz. alatt felvett) ingatlan (Óbester u. 9. sz.), valamint Budapest Főváros Önkormányzatának 
tulajdonát képező IX. kerület Soroksári út 136. (Illatos u. 2-4.) szám alatti (38.191/2. hrsz. 
alatt felvett) ingatlan, amely területén Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának fenntartásában óvoda működik (Az intézmény bejárata a IX. kerület 
Soroksári út 136. szám alatt található.). Az óvoda az épületből 477 m2-t, az udvarból 622 m2-t 
használ önállóan, és mindazon eszközök, amelyeket a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, 
valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet szerinti mérleg tartalmaz.”  
 
12. Az Alapító Okirat 11. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„Vagyon feletti rendelkezés joga: 
 

„Tevékenységéért, valamint a kezelésében levő vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért 
az intézmény vezetője a jogszabályban meghatározott módon felelős. 



 
Gazdálkodási feladatait az ágazati irányelvek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. 
(XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) betartásával köteles ellátni. 
 
A jogszabályi követelményen felüli tevékenységét az Alapító anyagi lehetőségeinek 
függvényében fedezi. Az intézmény a működésére biztosított támogatást és saját bevételeit 
önállóan használhatja fel. 
 

Többletbevételeinek az Ávr. szabályai alapján Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testülete által meghatározott részét személyi ösztönzésre, a 
fennmaradó hányadot pedig dologi költségekre és fejlesztésre fordíthatja. 
 
A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat - alapfeladata teljesítésének sérelme nélkül 
- a mindenkor hatályos, a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-
testületének 21/2012. (VI.12.) önkormányzati rendelete szerint hasznosíthatja, bevételei 
növelésére fordíthatja.” 
 
13. Az Alapító Okirat 12. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„Az alapító okiratban foglaltak részletszabályait - figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 25.§-ára - a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. A 
Szervezeti és Működési Szabályzat azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyből a 
fenntartóra, a működtetőre többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető egyetértése 
szükséges.” 
 
14. Az Alapító Okirat az alábbi záradékkal kiegészül: 
 

„Záradék: 
 

Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő 
bejegyzéssel lép hatályba, ezzel egyidejűleg Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testülete által az 507/2012. (XII.06.) számú határozattal 
módosított egységes szerkezetű alapító okirat hatályát veszti. 
 
Az alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét a Budapest Főváros 
IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete …./2014.(V.….) számú 
határozatával hagyta jóvá.” 

 
15. Az Alapító Okirat 13. pontja törlésre kerül. 
 
16. Jelen Módosító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba. 
 
17. A módosító okiratot Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzata…../2014. (04….) számú határozatával hagyta jóvá. 
 
Budapest, 2014. május … 
 
 

P.H. 
  __________________  
 dr. Bácskai János 
 polgármester 
 
Felelős:  dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 8 nap  



3. Normatív határozati javaslat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő 

„Epres” Óvoda Alapító Okiratának módosításáról 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói 
jogkörében a „Epres” Óvoda Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

 
MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

 
1. Az Alapító Okirat preambuluma helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„(Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, - a 
Napköziotthonos Óvoda elnevezéssel létesített (alapított), jelenlegi nevén „Epres” Óvoda (1098 
Budapest, Epreserdő u. 10.) - a 339/1994. (VIII. 27.) számú határozattal megalkotott Alapító 
Okiratot a 187/1999. (IV. 27.) számú, a 138/2001. (III. 27.) számú, a 498/2001. (XI. 27.) számú, a 
44/1/2003. (II. 06.) számú, a 135/2004. (IV. 01.) számú, a 214/11/2008. (VI. 04.) számú, a 
316/2009. (IX. 02.) számú, a 166/2012. (V. 03.) számú, a 296/2012. (VII. 10.) számú, az 
508/2012. (XII. 06.) számú és a ……./2014.(V…..) Bp. Főv. IX. Ker. Ferencváros Önk. Kt. 
határozatok módosították.) 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21.§ (3) bekezdése, az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5.§ (1)-(2) 
bekezdései, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet szerinti tartalommal 
az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki:” 
 
2.   Az Alapító Okirat 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

   „A köznevelési intézmény (továbbiakban: költségvetési szerv) 
 
    Megnevezése: 
 
 „EPRES” ÓVODA 
 

a) Székhelye: 1098 Budapest, Epreserdő u. 10. 
 

b) OM azonosító szám: 034400 
 

c) Felvehető maximális létszám: 100 fő 
 

d) Költségvetési szerv típusa: óvoda” 
 

3.   Az Alapító Okirat 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

      „Alapító szerve, alapítás éve: 
 
     IX. kerületi Tanács V. B. 1966.” 
 
4.   Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„A költségvetési szerv: 
 

a) fenntartó neve és székhelye: 
 

       Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
 



1092Budapest, Bakáts tér 14. 
 

 
b) irányító szerv neve, székhelye: 

  
       Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 
1092Budapest, Bakáts tér 14.” 

 
5. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„A költségvetési szerv illetékessége, működési köre:  
 
  Budapest IX. kerület, megadott körzet szerint.” 

 
6. Az Alapító Okirat 5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„A költségvetési szerv jogállása: 
 

 Önálló jogi személy.” 
 

7. Az Alapító Okirat 6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„Jogszabályban meghatározott közfeladata:  
 

Óvodai nevelés, ellátás. 
 

A. Szakmai alaptevékenysége: 
                  

a) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) bekezdése alapján az 
óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az 
óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában 
foglaló foglalkozások keretében folyik. 
 

b) Az óvoda ellátja az olyan ép értelmű, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált 
óvodai nevelését, akik a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján: 

 

� beszédfogyatékos 
� autizmus spektrum zavarral 
� egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás-

szabályozási zavarral) küzdő gyermekek. 
 

c) Az intézményben a különleges étkezést igénybe vevő gyermekek ellátása biztosított.” 
 

B. Alaptevékenységi besorolása: 
 

Államháztartási szakágazati besorolása: 
 

851020 Óvodai nevelés 
 

Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 

feladatai 
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladata 
096010 Óvodai intézményi étkeztetés 

 



C. A nevelőmunka az óvodában pedagógiai program  szerint folyik. A pedagógiai 
programot a nevelőtestület fogadja el és az intézményvezető hagyja jóvá. A pedagógiai 
program azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyből a fenntartóra, a 
működtetőre többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető egyetértése szükséges.” 

 
8. Az Alapító Okirat 7. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége:  
 

Vállalkozási tevékenységet nem végezhet.” 
 
9. Az Alapító Okirat 8. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
 

Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az óvodavezető. A vezetői állás betöltése a 
mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon történik. 
Az intézményvezetőt a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 
Képviselő-testülete bízza meg a vezetői feladatok ellátásával, vezetői megbízatása határozott 
időre szól. Az óvodavezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 
Az óvodavezető megbízása pályázat útján történik.”  

 
10. Az Alapító Okirat 9. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 
 

Közalkalmazotti jogviszony, melyre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény az irányadó.” 

 

11. Az Alapító Okirat 11. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„Vagyon feletti rendelkezés joga: 
 

„Tevékenységéért, valamint a kezelésében levő vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért 
az intézmény vezetője a jogszabályban meghatározott módon felelős. 
 

Gazdálkodási feladatait az ágazati irányelvek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. 
(XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) betartásával köteles ellátni. 
 
A jogszabályi követelményen felüli tevékenységét az Alapító anyagi lehetőségeinek 
függvényében fedezi. Az intézmény a működésére biztosított támogatást és saját bevételeit 
önállóan használhatja fel. 
 

Többletbevételeinek az Ávr. szabályai alapján Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testülete által meghatározott részét személyi ösztönzésre, a 
fennmaradó hányadot pedig dologi költségekre és fejlesztésre fordíthatja. 
 

A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat - alapfeladata teljesítésének sérelme nélkül 
- a mindenkor hatályos, a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-
testületének 21/2012. (VI.12.) önkormányzati rendelete szerint hasznosíthatja, bevételei 
növelésére fordíthatja.” 
 
12. Az Alapító Okirat 12. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„Az alapító okiratban foglaltak részletszabályait - figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 25.§-ára - a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. A 
Szervezeti és Működési Szabályzat azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyből a 



fenntartóra, a működtetőre többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető egyetértése 
szükséges.” 
 
13. Az Alapító Okirat az alábbi záradékkal kiegészül: 
 

„Záradék: 
 

Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő 
bejegyzéssel lép hatályba, ezzel egyidejűleg Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testülete által az 508/2012. (XII.06.) számú határozattal 
módosított egységes szerkezetű alapító okirat hatályát veszti. 
 
Az alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét a Budapest Főváros 
IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete …/2014.(V.….) számú 
határozatával hagyta jóvá.” 

 
14. Az Alapító Okirat 13. pontja törlésre kerülnek. 
 
15. Jelen Módosító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba. 
 
16. A módosító okiratot Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzata…../2014. (04….) számú határozatával hagyta jóvá. 
 
Budapest, 2014. május…….. 
 
 
 
 

P.H. 
  __________________  
 dr. Bácskai János 
 polgármester 
 
 
 
 
 
Felelős:  dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 8 nap  
 
 
 



4. Normatív határozati javaslat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő 

„Kicsi Bocs” Óvoda Alapító Okiratának módosításáról 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói 
jogkörében a „Kicsi Bocs” Óvoda Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

 
MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

 
1. Az Alapító Okirat preambuluma helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, - a 
Napköziotthonos Óvoda elnevezéssel létesített (alapított), jelenlegi nevén „Kicsi Bocs” Óvoda 
(1092 Budapest, Erkel u. 10.) - a 339/1994. (VIII. 27.) számú határozattal megalkotott Alapító 
Okiratot a 187/1999.  (IV. 27.) számú, a 138/2001. (III. 27.) számú, a 344/2001. (XI. 01.) 
számú, a 498/2001. (XI. 27.) számú, a 44/2/2003. (II. 06.) számú, a 135/2004. (IV. 01.) számú, 
a 212/2008 (VI. 04.) számú, a 317/2009. (IX. 02.) számú, a 168/2012. (V. 03.) számú, 
298/2012. (VII. 10.) számú, az 509/2012. (XII. 06.) számú és a ……./2014.(V…..) Bp. Főv. IX. 
Ker. Ferencváros Önk. Kt. határozatok módosították.) 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21.§ (3) bekezdése, az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5.§ (1)-(2) 
bekezdései, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet szerinti tartalommal 
az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki:” 

 
2.   Az Alapító Okirat 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

   „A köznevelési intézmény (továbbiakban: költségvetési szerv) 
 
    Megnevezése: 
 
 „KICSI BOCS” ÓVODA 
 

a) Székhelye: 1092 Budapest, Erkel u. 10. 
 

b) OM azonosító szám: 034401 
 

c) Felvehető maximális létszám: 142 fő 
 

d) Költségvetési szerv típusa: óvoda” 
 

3.   Az Alapító Okirat 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

      „Alapító szerve, alapítás éve: 
 
     IX. kerületi Tanács V. B. 1902.” 
 

4.   Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„A költségvetési szerv: 
 

a) fenntartó neve és székhelye: 
 

       Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
 

1092Budapest, Bakáts tér 14. 



 

b) irányító szerv neve, székhelye: 
  

       Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 

1092Budapest, Bakáts tér 14.” 
 
5. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„A költségvetési szerv illetékessége, működési köre:  
 
  Budapest IX. kerület, megadott körzet szerint.” 

 
6. Az Alapító Okirat 5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„A költségvetési szerv jogállása: 
 

 Önálló jogi személy.” 
 

7. Az Alapító Okirat 6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„Jogszabályban meghatározott közfeladata:  
 

Óvodai nevelés, ellátás. 
 

A. Szakmai alaptevékenysége: 
                  

a) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) bekezdése alapján az 
óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az 
óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában 
foglaló foglalkozások keretében folyik. 
 

b) Az óvoda ellátja az olyan ép értelmű, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált 
óvodai nevelését, akik a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján: 

 

� érzékszervi fogyatékos 
� beszédfogyatékos 
� egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás-

szabályozási zavarral) küzdő gyermekek. 
 

c) Az óvodai nevelés keretében a különleges étkezést igénybe vevő gyermekek ellátása 
biztosított. 

 

B. Alaptevékenységi besorolása: 
 

Államháztartási szakágazati besorolása: 
 

851020 Óvodai nevelés 
 

Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 

feladatai 
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladata 
096010 Óvodai intézményi étkeztetés 
 

C. A nevelőmunka az óvodában pedagógiai program  szerint folyik. A pedagógiai 
programot a nevelőtestület fogadja el és az intézményvezető hagyja jóvá. A pedagógiai 
program azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyből a fenntartóra, a 
működtetőre többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető egyetértése szükséges.” 

 



8. Az Alapító Okirat 7. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége:  
 

Vállalkozási tevékenységet nem végezhet.” 
 

9. Az Alapító Okirat 8. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
 

Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az óvodavezető. A vezetői állás betöltése a 
mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon történik. 
Az intézményvezetőt a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 
Képviselő-testülete bízza meg a vezetői feladatok ellátásával, vezetői megbízatása határozott 
időre szól. Az óvodavezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 
Az óvodavezető megbízása pályázat útján történik.”  

 
10. Az Alapító Okirat 9. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 
 

Közalkalmazotti jogviszony, melyre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény az irányadó.” 

 

11. Az Alapító Okirat 11. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„Vagyon feletti rendelkezés joga: 
 

„Tevékenységéért, valamint a kezelésében levő vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért 
az intézmény vezetője a jogszabályban meghatározott módon felelős. 
 

Gazdálkodási feladatait az ágazati irányelvek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. 
(XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) betartásával köteles ellátni. 
 
A jogszabályi követelményen felüli tevékenységét az Alapító anyagi lehetőségeinek 
függvényében fedezi. Az intézmény a működésére biztosított támogatást és saját bevételeit 
önállóan használhatja fel. 
 

Többletbevételeinek az Ávr. szabályai alapján Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testülete által meghatározott részét személyi ösztönzésre, a 
fennmaradó hányadot pedig dologi költségekre és fejlesztésre fordíthatja. 
 

A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat - alapfeladata teljesítésének sérelme nélkül 
- a mindenkor hatályos, a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-
testületének 21/2012. (VI.12.) önkormányzati rendelete szerint hasznosíthatja, bevételei 
növelésére fordíthatja.” 
 
12. Az Alapító Okirat 12. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„Az alapító okiratban foglaltak részletszabályait - figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 25.§-ára - a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. A 
Szervezeti és Működési Szabályzat azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyből a 
fenntartóra, a működtetőre többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető egyetértése 
szükséges.” 
 
 
 



13. Az Alapító Okirat az alábbi záradékkal kiegészül: 
 

„Záradék: 
 

Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő 
bejegyzéssel lép hatályba, ezzel egyidejűleg Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testülete által az 509/2012. (XII.06.) számú határozattal 
módosított egységes szerkezetű alapító okirat hatályát veszti. 
 
Az alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét a Budapest Főváros 
IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete …/2014.(V.….) számú 
határozatával hagyta jóvá.” 

 
14. Az Alapító Okirat 13. pontja törlésre kerül. 
 
15. Jelen Módosító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba. 
 
16. A módosító okiratot Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata…../2014. 
(05….) számú határozatával hagyta jóvá. 
 
Budapest, 2014. május … 
 
 

P.H. 
  __________________  
 dr. Bácskai János 
 polgármester 
 
 
 
 
 
Felelős:  dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 8 nap  
 



5. Normatív határozati javaslat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő 

„Liliom” Óvoda Alapító Okiratának módosításáról 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói 
jogkörében a „Liliom” Óvoda Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

 
MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

 
1. Az Alapító Okirat preambuluma helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„(Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, - a 
Napköziotthonos Óvoda elnevezéssel létesített (alapított), jelenlegi nevén „Liliom” Óvoda (1094 
Budapest, Liliom u. 15.) – a 8/1996/10. (I. 16.) számú határozattal megalkotott Alapító Okiratot a 
187/1999.  (IV. 27.) számú, a 138/2001. (III. 27.) számú, a 498/2001. (XI. 27.) számú, a 135/2004. 
(IV. 01.) számú, a 210/2008 (VI. 04.) számú, a 321/2009. (IX. 02.) számú, a 170/2012.(V. 03.) számú 
a 299/2012. (VII. 10.) számú, az 510/2012. (XII. 06.) számú és a ……./2014.(V…..) Bp. Főv. IX. Ker. 
Ferencváros Önk. Kt. határozatok módosították.) 

 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21.§ (3) bekezdése, az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5.§ (1)-(2) 
bekezdései, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet szerinti tartalommal az alábbi 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki:” 
 

2.   Az Alapító Okirat 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

   „A köznevelési intézmény (továbbiakban: költségvetési szerv) 
 
    Megnevezése: 
 
 „LILIOM” ÓVODA 
 

a) Székhelye: 1094 Budapest, Liliom u. 15. 
 

b) OM azonosító szám: 034414 
 

c) Felvehető maximális létszám: 150 fő 
 

d) Költségvetési szerv típusa: óvoda” 
 

3.   Az Alapító Okirat 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

      „Alapító szerve, alapítás éve: 
 
     Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 1995. 
 
4.   Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

a)„fenntartó neve és székhelye: 
 

       Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
 

1092 Budapest, Bakáts tér 14. 
 

 



 
 

 

b) irányító szerv neve, székhelye: 
  

       Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 

1092Budapest, Bakáts tér 14.” 
 
5. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„A költségvetési szerv illetékessége, működési köre:  
 
  Budapest IX. kerület, megadott körzet szerint.” 

 
6. Az Alapító Okirat 5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„A költségvetési szerv jogállása: 
 

 Önálló jogi személy.” 
 

7. Az Alapító Okirat 6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„Jogszabályban meghatározott közfeladata:  
 

Óvodai nevelés, ellátás. 
 

A. Szakmai alaptevékenysége: 
                  

a) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) bekezdése alapján az 
óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az 
óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában 
foglaló foglalkozások keretében folyik. 

 

b) Az óvoda ellátja az olyan sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelését, 
akik a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján: 

 

�   értelmi fogyatékos 
�   mozgásszervi fogyatékos  
�   egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás-
szabályozási zavarral) küzdő gyermekek. 

 

c) Az intézmény ellátja a különleges étkezést igénybe vevő gyermekeket.  
 

d) Az óvodai nevelés keretében vízhez szoktatás, mozgásfejlesztés az intézmény 
tanuszodájában biztosított.  

 
B. Alaptevékenységi besorolása: 

 

 Államháztartási szakágazati besorolása: 
 
851020 Óvodai nevelés 
 
Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 

feladatai 
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladata 
096010 Óvodai intézményi étkeztetés 

 



C. A nevelőmunka az óvodában pedagógiai program szerint folyik. A pedagógiai 
programot a nevelőtestület fogadja el és az intézményvezető hagyja jóvá. A 
pedagógiai program azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyből a 
fenntartóra, a működtetőre többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető 
egyetértése szükséges.” 

 
8. Az Alapító Okirat 7. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége:  
 

Vállalkozási tevékenységet nem végezhet.” 
 
9. Az Alapító Okirat 8. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
 

Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az óvodavezető. A vezetői állás betöltése a 
mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon történik. 
Az intézményvezetőt a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 
Képviselő-testülete bízza meg a vezetői feladatok ellátásával, vezetői megbízatása határozott 
időre szól. Az óvodavezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 
Az óvodavezető megbízása pályázat útján történik.”  

 
10. Az Alapító Okirat 9. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 
 

Közalkalmazotti jogviszony, melyre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény az irányadó.” 

 

11. Az Alapító Okirat 11. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„Vagyon feletti rendelkezés joga: 
 

„Tevékenységéért, valamint a kezelésében levő vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért 
az intézmény vezetője a jogszabályban meghatározott módon felelős. 
 

Gazdálkodási feladatait az ágazati irányelvek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. 
(XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) betartásával köteles ellátni. 
 
A jogszabályi követelményen felüli tevékenységét az Alapító anyagi lehetőségeinek 
függvényében fedezi. Az intézmény a működésére biztosított támogatást és saját bevételeit 
önállóan használhatja fel. 
 

Többletbevételeinek az Ávr. szabályai alapján Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testülete által meghatározott részét személyi ösztönzésre, a 
fennmaradó hányadot pedig dologi költségekre és fejlesztésre fordíthatja. 
 
A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat - alapfeladata teljesítésének sérelme nélkül 
- a mindenkor hatályos, a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-
testületének 21/2012. (VI.12.) önkormányzati rendelete szerint hasznosíthatja, bevételei 
növelésére fordíthatja.” 
 
12. Az Alapító Okirat 12. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„Az alapító okiratban foglaltak részletszabályait - figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 25.§-ára - a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. A 



Szervezeti és Működési Szabályzat azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyből a 
fenntartóra, a működtetőre többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető egyetértése 
szükséges.” 
 
13. Az Alapító Okirat az alábbi záradékkal kiegészül: 
 

„Záradék: 
 

Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő 
bejegyzéssel lép hatályba, ezzel egyidejűleg Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testülete által az 510/2012. (XII.06.) számú határozattal 
módosított egységes szerkezetű alapító okirat hatályát veszti. 
 
Az alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét a Budapest Főváros 
IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete …/2014.(V.….) számú 
határozatával hagyta jóvá.” 

 
14. Az Alapító Okirat 13. pontja törlésre kerül. 

 
15. Jelen Módosító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba. 

 
16. A módosító okiratot Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata…../2014. 
(05….) számú határozatával hagyta jóvá. 
 
Budapest, 2014. május…….. 
 
 
 
 

P.H. 
  __________________  
 dr. Bácskai János 
 polgármester 
 
 
 
 
 
Felelős:  dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 8 nap  
 
 

 



6. Normatív határozati javaslat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő 

„Méhecske” Óvoda Alapító Okiratának módosításáról 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói 
jogkörében a „Méhecske” Óvoda Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

 
MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

 
1. Az Alapító Okirat preambuluma helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„(Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, - a 
Napköziotthonos Óvoda elnevezéssel létesített (alapított), jelenlegi nevén „Méhecske” Óvoda 
(1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 30.) - a 339/1994. (VIII. 27.) számú határozattal megalkotott 
Alapító Okiratot a 187/1999. (IV. 27.) számú, a 138/2001. (III. 27.) számú, a 498/2001. (XI. 27.) 
számú, a 135/2004. (IV. 01.) számú, a 209/2008 (VI. 04.) számú, a 319/2009. (IX. 02.) számú, a 
171/2012. (V. 03.) számú, a 300/2012. (VII. 10.) számú, az 511/2012. (XII.06.) számú, és a 
……./2014.(V…..) Bp. Főv. IX. Ker. Ferencváros Önk. Kt. határozatok módosították.) 

 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21.§ (3) bekezdése, az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5.§ (1)-(2) 
bekezdései, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet szerinti tartalommal az alábbi 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki:” 

 
2.   Az Alapító Okirat 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

   „A köznevelési intézmény (továbbiakban: költségvetési szerv) 
 
    Megnevezése: 
 
 „MÉHECSKE” ÓVODA 

 

a) Székhelye: 1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 30. 
 

b) OM azonosító szám: 034414 
 

c) Felvehető maximális létszám: 100 fő 
 

d) Költségvetési szerv típusa: óvoda” 
 

3.   Az Alapító Okirat 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

      „Alapító szerve, alapítás éve: 
 

  IX. kerületi Tanács V. B. 1980.” 
 
4.   Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

A költségvetési szerv: 
 
a) fenntartó neve és székhelye: 
 

       Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
 

1092 Budapest, Bakáts tér 14. 
 



b) irányító szerv neve, székhelye: 
  

       Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 

1092 Budapest, Bakáts tér 14.” 
 
5. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„A költségvetési szerv illetékessége, működési köre:  
 
  Budapest IX. kerület, megadott körzet szerint.” 

 
6. Az Alapító Okirat 5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„A költségvetési szerv jogállása: 
 

 Önálló jogi személy.” 
 

7. Az Alapító Okirat 6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„Jogszabályban meghatározott közfeladata:  
 

Óvodai nevelés, ellátás. 
 

A. Szakmai alaptevékenysége: 
                  

a) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) bekezdése alapján az 
óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az 
óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában 
foglaló foglalkozások keretében folyik. 

 

b) Az óvoda ellátja az olyan ép értelmű, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált 
óvodai nevelését, akik a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján: 

 

� mozgásfogyatékos  
� egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás-
szabályozási zavarral) küzdő gyermekek. 

 
c) Az óvodai nevelés keretében a különleges étkezést igénybe vevő gyermekek ellátása 

biztosított. 
 

B. Alaptevékenységi besorolása: 
 

Államháztartási szakágazati besorolása: 
 

851020 Óvodai nevelés 
 
    Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
091110    Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
091120    Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 

feladatai 
091140    Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladata 
096010    Óvodai intézményi étkeztetés 

 
C. A nevelőmunka az óvodában pedagógiai program  szerint folyik. A pedagógiai 
programot a nevelőtestület fogadja el és az intézményvezető hagyja jóvá. A pedagógiai 
program azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyből a fenntartóra, a működtetőre 
többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető egyetértése szükséges.” 

 



8. Az Alapító Okirat 7. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége:  
 

Vállalkozási tevékenységet nem végezhet.” 
 
9. Az Alapító Okirat 8. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
 

Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az óvodavezető. A vezetői állás betöltése a 
mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon történik. 
Az intézményvezetőt a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 
Képviselő-testülete bízza meg a vezetői feladatok ellátásával, vezetői megbízatása határozott 
időre szól. Az óvodavezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 
Az óvodavezető megbízása pályázat útján történik.”  

 
10. Az Alapító Okirat 9. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 
 

Közalkalmazotti jogviszony, melyre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény az irányadó.” 

 
11. Az Alapító Okirat 11. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„Vagyon feletti rendelkezés joga: 
 

„Tevékenységéért, valamint a kezelésében levő vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért 
az intézmény vezetője a jogszabályban meghatározott módon felelős. 
 

Gazdálkodási feladatait az ágazati irányelvek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. 
(XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) betartásával köteles ellátni. 
 
A jogszabályi követelményen felüli tevékenységét az Alapító anyagi lehetőségeinek 
függvényében fedezi. Az intézmény a működésére biztosított támogatást és saját bevételeit 
önállóan használhatja fel. 
 

Többletbevételeinek az Ávr. szabályai alapján Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testülete által meghatározott részét személyi ösztönzésre, a 
fennmaradó hányadot pedig dologi költségekre és fejlesztésre fordíthatja. 
 
A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat - alapfeladata teljesítésének sérelme nélkül 
- a mindenkor hatályos, a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-
testületének 21/2012. (VI.12.) önkormányzati rendelete szerint hasznosíthatja, bevételei 
növelésére fordíthatja.” 
 
12. Az Alapító Okirat 12. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„Az alapító okiratban foglaltak részletszabályait - figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 25.§-ára - a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. A 
Szervezeti és Működési Szabályzat azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyből a 
fenntartóra, a működtetőre többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető egyetértése 
szükséges.” 
 
13. Az Alapító Okirat az alábbi záradékkal kiegészül: 
 



„Záradék: 
 

Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő 
bejegyzéssel lép hatályba, ezzel egyidejűleg Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testülete által az 511/2012. (XII.06.) számú határozattal 
módosított egységes szerkezetű alapító okirat hatályát veszti. 
 
Az alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét a Budapest Főváros 
IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete …/2014.(V.….) számú 
határozatával hagyta jóvá.” 

 
14.Az Alapító Okirat 13. pontja törlésre kerül. 
 
15. Jelen Módosító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba. 
 
16. A módosító okiratot Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata…../2014. (05….) számú határozatával hagyta jóvá. 

 
Budapest, 2014. május…….. 
 
 
 
 

P.H. 
  __________________  
 dr. Bácskai János 
 polgármester 
 
 
 
 
 
Felelős:  dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 8 nap  
 
 



7. Normatív határozati javaslat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő 

„Napfény” Óvoda Alapító Okiratának módosításáról 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói 
jogkörében a „Napfény” Óvoda Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

 
MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

 
1. Az Alapító Okirat preambuluma helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„(Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, - a 
Napköziotthonos Óvoda elnevezéssel létesített (alapított), jelenlegi nevén „Napfény” Óvoda (1098 
Budapest, Napfény u. 4) - a 339/1994. (VIII. 27.) számú határozattal megalkotott Alapító Okiratot 
a 187/1999. (IV. 27.) számú, a 138/2001. (III. 27.) számú, a 498/2001. (XI. 27.) számú, a 135/2004. 
(IV. 01.) számú, a 208/2008 (VI. 04.) számú, a 322/2009. (IX. 02.) számú, a 172/2012. (V. 03.) 
számú, a 301/2012. (VII. 10.) számú, az 512/2012. (XII. 06.) számú és a ……./2014.(V…..) Bp. Főv. 
IX. Ker. Ferencváros Önk. Kt. határozatok módosították.) 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21.§ (3) bekezdése, az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5.§ (1)-(2) 
bekezdései, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet szerinti tartalommal az alábbi 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki:” 
 

2.   Az Alapító Okirat 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

   „A köznevelési intézmény (továbbiakban: költségvetési szerv) 
 
    Megnevezése: 
 
 „NAPFÉNY” ÓVODA 

 

a) Székhelye: 1098 Budapest, Napfény u. 4. 
 

b) OM azonosító szám: 034406 
 

c) Felvehető maximális létszám: 83 fő 
 

d) Költségvetési szerv típusa: óvoda” 
 

3.   Az Alapító Okirat 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

      „Alapító szerve, alapítás éve: 
 

  IX. kerületi Tanács V. B. 1963.” 
 
4.   Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
 „A költségvetési szerv: 
 

a) fenntartó neve és székhelye: 
 

       Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
 

1092 Budapest, Bakáts tér 14. 



 

b) irányító szerv neve, székhelye: 
  

       Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete 
 

1092 Budapest, Bakáts tér 14.” 
 
5. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„A költségvetési szerv illetékessége, működési köre:  
 
  Budapest IX. kerület, megadott körzet szerint.” 

 
6. Az Alapító Okirat 5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„A költségvetési szerv jogállása: 
 

 Önálló jogi személy.” 
 

7. Az Alapító Okirat 6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„Jogszabályban meghatározott közfeladata:  
 

Óvodai nevelés, ellátás. 
 

A. Szakmai alaptevékenysége: 
                  

a) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) bekezdése alapján az 
óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az 
óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában 
foglaló foglalkozások keretében folyik. 

 

b) Az óvoda ellátja az olyan ép értelmű, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált 
óvodai nevelését, akik a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján: 

 

� egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás-
szabályozási zavarral) küzdenek.  

 
c) Az óvodai nevelés keretében a különleges étkezést igénybe vevő gyermekek ellátása 

biztosított. 
 

B. Alaptevékenységi besorolása: 
 

Államháztartási szakágazati besorolása: 
 

851020 Óvodai nevelés 
 
      Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 

091110    Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
091120    Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 

feladatai 
091140    Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladata 
096010    Óvodai intézményi étkeztetés 

 

C. A nevelőmunka az óvodában pedagógiai program  szerint folyik. A pedagógiai 
programot a nevelőtestület fogadja el és az intézményvezető hagyja jóvá. A pedagógiai 
program azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyből a fenntartóra, a 
működtetőre többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető egyetértése szükséges.” 

 
 



8. Az Alapító Okirat 7. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége:  
 

Vállalkozási tevékenységet nem végezhet.” 
 
9. Az Alapító Okirat 8. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
 

Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az óvodavezető. A vezetői állás betöltése a 
mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon történik. 
Az intézményvezetőt a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 
Képviselő-testülete bízza meg a vezetői feladatok ellátásával, vezetői megbízatása határozott 
időre szól. Az óvodavezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 
Az óvodavezető megbízása pályázat útján történik.”  

 
10. Az Alapító Okirat 9. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 
 

Közalkalmazotti jogviszony, melyre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény az irányadó.” 

 

11. Az Alapító Okirat 11. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„Vagyon feletti rendelkezés joga: 
 

„Tevékenységéért, valamint a kezelésében levő vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért 
az intézmény vezetője a jogszabályban meghatározott módon felelős. 
 

Gazdálkodási feladatait az ágazati irányelvek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. 
(XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) betartásával köteles ellátni. 
 
A jogszabályi követelményen felüli tevékenységét az Alapító anyagi lehetőségeinek 
függvényében fedezi. Az intézmény a működésére biztosított támogatást és saját bevételeit 
önállóan használhatja fel. 
 

Többletbevételeinek az Ávr. szabályai alapján Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testülete által meghatározott részét személyi ösztönzésre, a 
fennmaradó hányadot pedig dologi költségekre és fejlesztésre fordíthatja. 
 
A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat - alapfeladata teljesítésének sérelme nélkül 
- a mindenkor hatályos, a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-
testületének 21/2012. (VI.12.) önkormányzati rendelete szerint hasznosíthatja, bevételei 
növelésére fordíthatja.” 
 
12. Az Alapító Okirat 12. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„Az alapító okiratban foglaltak részletszabályait - figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 25.§-ára - a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. A 
Szervezeti és Működési Szabályzat azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyből a 
fenntartóra, a működtetőre többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető egyetértése 
szükséges.” 
 
13. Az Alapító Okirat az alábbi záradékkal kiegészül: 
 



„Záradék: 
 

Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő 
bejegyzéssel lép hatályba, ezzel egyidejűleg Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testülete által az 512/2012. (XII.06.) számú határozattal 
módosított egységes szerkezetű alapító okirat hatályát veszti. 
 
Az alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét a Budapest Főváros 
IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete …/2014.(V.….) számú 
határozatával hagyta jóvá.” 

 
14. Az Alapító Okirat 13. pontja törlésre kerül. 
 
15. Jelen Módosító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba. 

 
16. A módosító okiratot Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata…../2014. 
(05….) számú határozatával hagyta jóvá. 
 
Budapest, 2014. május…….. 
 
 
 
 

P.H. 
  __________________  
 dr. Bácskai János 
 polgármester 
 
Felelős:  dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 8 nap  
 



8. Normatív határozati javaslat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő 

„Ugrifüles” Óvoda Alapító Okiratának módosításáról 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói 
jogkörében a „Ugrifüles” Óvoda Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

 
MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

 
1. Az Alapító Okirat preambuluma helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„(Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, - a 
Napköziotthonos Óvoda elnevezéssel létesített (alapított), jelenlegi nevén „Ugrifüles” Óvoda (1092 
Budapest, Hurok u. 9.) - a 339/1994. (VIII. 27.) számú határozattal megalkotott Alapító Okiratot a 
74/1999.  (II. 23.) számú, a 187/1999. (IV. 27.) számú, a 138/2001. (III. 27.) számú, a 498/2001. 
(XI. 27.) számú, a 135/2004. (IV. 01.) számú, a 211/2008 (VI. 04.) számú, a 318/2009. (IX. 02.) 
számú, a 173/2012. (V. 03.) számú, a 302/2012. (VII. 10.) számú, az 513/2012. (XII. 06.) számú és 
a ……./2014.(V…..) Bp. Főv. IX. Ker. Ferencváros Önk. Kt. határozatok módosították.) 

  
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21.§ (3) bekezdése, az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5.§ (1)-(2) 
bekezdései, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet szerinti tartalommal az alábbi egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki:” 

 
2.   Az Alapító Okirat 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

   „A köznevelési intézmény (továbbiakban: költségvetési szerv) 
 
    Megnevezése: 
 
 „UGRIFÜLES” ÓVODA 

 

a) Székhelye: 1091 Budapest, Hurok u. 9. 
 

b) OM azonosító szám: 034402 
 

c) Felvehető maximális létszám: 88 fő 
 

d) Költségvetési szerv típusa: óvoda” 
 

3.   Az Alapító Okirat 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

      „Alapító szerve, alapítás éve: 
 

  IX. kerületi Tanács V. B. 1960.” 
 
4.   Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
 „A költségvetési szerv: 
 

a) fenntartó neve és székhelye: 
 

       Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
 

1092Budapest, Bakáts tér 14. 
 



b) irányító szerv neve, székhelye: 
 

  
       Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

1092 Budapest, Bakáts tér 14.” 
 
5. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„A költségvetési szerv illetékessége, működési köre:  
 
  Budapest IX. kerület, megadott körzet szerint.” 

 
6. Az Alapító Okirat 5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„A költségvetési szerv jogállása: 
 

 Önálló jogi személy.” 
 

7. Az Alapító Okirat 6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„Jogszabályban meghatározott közfeladata:  
 

Óvodai nevelés, ellátás. 
 

A. Szakmai alaptevékenysége: 
                  

a) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) bekezdése alapján az 
óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. 
Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában 
foglaló foglalkozások keretében folyik. 

 

b) Az óvoda ellátja az olyan sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai 
nevelését, akik a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján: 

 

� érzékszervi fogyatékos 
� értelmi fogyatékos 
� egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás-
szabályozási zavarral) küzd.  

 
c) Az óvodai nevelés keretében a különleges étkezést igénybe vevő gyermekek ellátása 

biztosított. 
 

B. Alaptevékenységi besorolása: 
 

Államháztartási szakágazati besorolása: 
 

851020 Óvodai nevelés 
 
      Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 

091110    Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
091120    Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 

feladatai 
091140    Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladata 
096010    Óvodai intézményi étkeztetés 

 

C. A nevelőmunka az óvodában pedagógiai program  szerint folyik. A pedagógiai 
programot a nevelőtestület fogadja el és az intézményvezető hagyja jóvá. A pedagógiai 
program azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyből a fenntartóra, a 
működtetőre többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető egyetértése szükséges.” 



 
8. Az Alapító Okirat 7. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége:  
 

Vállalkozási tevékenységet nem végezhet.” 
 
9. Az Alapító Okirat 8. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
 

Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az óvodavezető. A vezetői állás betöltése a 
mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon történik. 
Az intézményvezetőt a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 
Képviselő-testülete bízza meg a vezetői feladatok ellátásával, vezetői megbízatása határozott 
időre szól. Az óvodavezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 
Az óvodavezető megbízása pályázat útján történik.”  

 
10. Az Alapító Okirat 9. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 
 

Közalkalmazotti jogviszony, melyre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény az irányadó.” 

 
11. Az Alapító Okirat 10. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„A feladat ellátását szolgáló vagyon: 
 
A Budapest, IX. kerület Hurok u. 9-11. szám alatti, 38236/82 hrsz. alatt felvett, a Zöld Kakas 
Líceum Mentálhigiénés Szakközépiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel közös 
tulajdonban álló telek 3373 m2, melyből a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata tulajdonát képezi a Budapest, IX. kerület Hurok u. 9. szám alatti 
(38.236/82/A/1 hrsz. alatt felvett, 543 m2) ingatlan és mindazon eszközök, amelyeket a 
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és 
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet 
szerinti mérleg tartalmaz.  
Az óvoda a tagiskolával közösen használja az ingatlant.”  
 
12. Az Alapító Okirat 11. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„Vagyon feletti rendelkezés joga: 

 

„Tevékenységéért, valamint a kezelésében levő vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért 
az intézmény vezetője a jogszabályban meghatározott módon felelős. 
 

Gazdálkodási feladatait az ágazati irányelvek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. 
(XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) betartásával köteles ellátni. 
 
A jogszabályi követelményen felüli tevékenységét az Alapító anyagi lehetőségeinek 
függvényében fedezi. Az intézmény a működésére biztosított támogatást és saját bevételeit 
önállóan használhatja fel. 
 

Többletbevételeinek az Ávr. szabályai alapján Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testülete által meghatározott részét személyi ösztönzésre, a 
fennmaradó hányadot pedig dologi költségekre és fejlesztésre fordíthatja. 
 



A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat - alapfeladata teljesítésének sérelme nélkül 
- a mindenkor hatályos, a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-
testületének 21/2012. (VI.12.) önkormányzati rendelete szerint hasznosíthatja, bevételei 
növelésére fordíthatja.” 
 
 
 13. Az Alapító Okirat 12. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„Az alapító okiratban foglaltak részletszabályait - figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 25.§-ára - a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. A 
Szervezeti és Működési Szabályzat azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyből a 
fenntartóra, a működtetőre többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető egyetértése 
szükséges.” 
 
14. Az Alapító Okirat az alábbi záradékkal kiegészül: 
 

„Záradék: 
 

Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő 
bejegyzéssel lép hatályba, ezzel egyidejűleg Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testülete által az 513/2012. (XII.06.) számú határozattal 
módosított egységes szerkezetű alapító okirat hatályát veszti. 
 
Az alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét a Budapest Főváros 
IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete …/2014.(V.….) számú 
határozatával hagyta jóvá.” 

 
15. Az Alapító Okirat 13. pontja törlésre kerül. 
 
16. Jelen Módosító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba. 
 
17. A módosító okiratot Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzata…../2014. (05….) számú határozatával hagyta jóvá. 
 
Budapest, 2014. május…….. 
 
 
 
 

P.H. 
  __________________  
 dr. Bácskai János 
 polgármester 
Felelős:  dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 8 nap  
 



9. Normatív határozati javaslat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő 

„Kerekerd ő” Óvoda Alapító Okiratának módosításáról 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói 
jogkörében a „Kerekerdő” Óvoda Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
 

1. Az Alapító Okirat preambuluma helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„(Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, - a 
„Napköziotthonos Óvoda elnevezéssel létesített (alapított), majd „Fészek” Óvoda, jelenlegi 
nevén „Kerekerdő” Óvoda (1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37.) - a 339/1994. (VIII. 27.) 
számú határozattal megalkotott Alapító Okiratot a 187/1999. (IV. 27.) számú, a 138/2001. 
(III. 27.) számú, a 498/2001. (XI. 27.) számú, a 44/6/2003. (II. 06.) számú, a 135/2004. (IV. 
01.) számú, a 185/1/2006. (VI. 06.) számú, a 185/2.b./2006. (VI. 06.) számú, a 185/2.c./2006. 
(VI. 06.) számú, a 214/10/2008. (VI. 04.) számú, a 324/2009. (IX. 02.) számú, a 115/2011. (IV. 
06.) számú, a 167/2012. (V. 03.) számú, 297/2012. (VII. 10.) számú, az 514/2012. (XII. 06.) 
számú és a ……./2014.(V…..) Bp. Főv. IX. Ker. Ferencváros Önk. Kt. határozatok 
módosították.) 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21.§ (3) bekezdése, az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5.§ (1)-(2) 
bekezdései, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet szerinti tartalommal 
az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki:” 
 
2.   Az Alapító Okirat 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

   „A köznevelési intézmény (továbbiakban: költségvetési szerv) 
 
    Megnevezése: 
 
 „KEREKERD Ő” ÓVODA 

 

a) Székhelye: 1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37. 
 

b) OM azonosító szám: 034411 
 

c) Felvehető maximális létszám: 405 fő 
 

A (első épület):     150 fő 
 
B (hátsó épület):   255 fő 

 
d) Költségvetési szerv típusa: óvoda” 

 
3.   Az Alapító Okirat 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

      „Alapító szerve, alapítás éve: 
 

  IX. kerületi Tanács V. B. 1982.” 
 
4.   Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 



"A költségvetési szerv: 
 
a) fenntartó neve és székhelye: 
 

       Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
 

1092 Budapest, Bakáts tér 14. 
 

b) irányító szerv neve, székhelye: 
  

       Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 

1092 Budapest, Bakáts tér 14.” 
 
5. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„A költségvetési szerv illetékessége, működési köre:  
 
  Budapest IX. kerület, megadott körzet szerint.” 

 
6. Az Alapító Okirat 5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„A költségvetési szerv jogállása: 
 

 Önálló jogi személy.” 
 

7. Az Alapító Okirat 6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„Jogszabályban meghatározott közfeladata:  
 

Óvodai nevelés, ellátás. 
 

A. Szakmai alaptevékenysége: 
                  

a) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) bekezdése alapján az 
óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. 
Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában 
foglaló foglalkozások keretében folyik. 

 

b) Az óvoda ellátja az olyan sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai 
nevelését, akik a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján: 

 
� mozgásszervi fogyatékos 
� értelmi fogyatékos 
� egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartás-szabályozási zavarral) küzdő gyermekek. 
 

c) Az intézmény ellátja a különleges étkezést igénybe vevő gyermekeket.  
 

d) Az óvodai nevelés keretében vízhez szoktatás, mozgásfejlesztés az intézmény 
tanuszodájában biztosított. 

 
B. Alaptevékenységi besorolása: 

 
Államháztartási szakágazati besorolása: 

 
851020 Óvodai nevelés 

 
    Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 



091110    Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
091120    Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 

feladatai 
091140    Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladata 
096010    Óvodai intézményi étkeztetés 

 
C. A nevelőmunka az óvodában pedagógiai program  szerint folyik. A pedagógiai 
programot a nevelőtestület fogadja el és az intézményvezető hagyja jóvá. A pedagógiai 
program azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyből a fenntartóra, a működtetőre 
többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető egyetértése szükséges.” 

 
8. Az Alapító Okirat 7. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége:  
 

Vállalkozási tevékenységet nem végezhet.” 
 
9. Az Alapító Okirat 8. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
 

Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az óvodavezető. A vezetői állás betöltése a 
mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon történik. 
Az intézményvezetőt a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 
Képviselő-testülete bízza meg a vezetői feladatok ellátásával, vezetői megbízatása határozott 
időre szól. Az óvodavezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 
Az óvodavezető megbízása pályázat útján történik.”  

 
10. Az Alapító Okirat 9. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 
 

� Közalkalmazotti jogviszony, melyre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény az irányadó. 

� Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény szerint.  

 
11. Az Alapító Okirat 11. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„Vagyon feletti rendelkezés joga: 

 

„Tevékenységéért, valamint a kezelésében levő vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért 
az intézmény vezetője a jogszabályban meghatározott módon felelős. 
 

Gazdálkodási feladatait az ágazati irányelvek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. 
(XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) betartásával köteles ellátni. 
 
A jogszabályi követelményen felüli tevékenységét az Alapító anyagi lehetőségeinek 
függvényében fedezi. Az intézmény a működésére biztosított támogatást és saját bevételeit 
önállóan használhatja fel. 
 

Többletbevételeinek az Ávr. szabályai alapján Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testülete által meghatározott részét személyi ösztönzésre, a 
fennmaradó hányadot pedig dologi költségekre és fejlesztésre fordíthatja. 
 
A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat - alapfeladata teljesítésének sérelme nélkül 
- a mindenkor hatályos, a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, és a vagyongazdálkodás 



szabályairól szóló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-
testületének 21/2012. (VI.12.) önkormányzati rendelete szerint hasznosíthatja, bevételei 
növelésére fordíthatja.” 
 
12. Az Alapító Okirat 12. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„Az alapító okiratban foglaltak részletszabályait - figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 25.§-ára - a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. A 
Szervezeti és Működési Szabályzat azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyből a 
fenntartóra, a működtetőre többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető egyetértése 
szükséges.” 
 
13. Az Alapító Okirat az alábbi záradékkal kiegészül: 
 

„Záradék: 
 

Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő 
bejegyzéssel lép hatályba, ezzel egyidejűleg Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testülete által az 514/2012. (XII.06.) számú határozattal 
módosított egységes szerkezetű alapító okirat hatályát veszti. 
 
Az alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét a Budapest Főváros 
IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete …/2014.(V.….) számú 
határozatával hagyta jóvá.” 

 
14. Az Alapító Okirat 13. pontja törlésre kerül. 

 
15. Jelen Módosító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba. 

 
16. A módosító okiratot Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata…../2014. 
(05….) számú határozatával hagyta jóvá. 
 
Budapest, 2014. május…….. 
 
 
 
 

P.H. 
  __________________  
 dr. Bácskai János 
 polgármester 
 
Felelős:  dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 8 nap  
 
 
 
 
 
 
 
 



10. Normatív határozati javaslat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő 

Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények Alapító Okiratának módosításáról 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói 
jogkörében a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények Alapító Okiratát az alábbiak 
szerint módosítja: 
 

 
MÓDOSÍTÓ OKIRAT  

 
 

1. Az Alapító Okirat preambuluma az alábbiak szerint módosul: 
 

"(Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által a 
426/1997. (XII.16.) számú határozattal megalkotott Alapító okiratot az 521/2000. (XI. 28.) 
számú, a 222/2005. (V.24.) számú, a 332/1/3/2005. (X. 04.) számú, a 330/2009. (IX.02.) 
számú, a 110/2011. (IV. 06.) számú, a 26/2013. (I. 31.) számú, a 119/2013. (V. 16.) számú és 
a ……./2014.(V…..) Bp. Főv. IX. Ker. Ferencváros Önk. Kt. határozatok módosították.) 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratot adja ki:” 
 

2. Az alapító okirat 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
 

„Telephelyek neve, címe:  

Aprók háza IX/4.   sz. Bölcsőde 1092 Budapest, Ráday utca 46. 

Fehérholló IX/6.   sz. Bölcsőde  1097 Budapest, Fehérholló utca 2-4. 

Pöttyös IX/10.      sz. Bölcsőde  1098 Budapest, Pöttyös utca 8/a. 

Manó-lak IX/14.   sz. Bölcsőde  1098 Budapest, Dési Huber utca  9. 

Varázskert IX/1.   sz. Bölcsőde 1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 17.” 
 

3. Az alapító okirat 5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„Jogszabályban meghatározott közfeladata: 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
(továbbiakban: Gyvt.), valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alapján a bölcsődei ellátás keretében: 
- a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátása, szakszerű gondozása és 
nevelése (Gyvt. 42. § (1) bekezdés); 
- fogyatékos gyermekek gondozása és nevelése legfeljebb a gyermek 6 éves koráig (Gyvt. 42. § 
(2) bekezdés).” 

 
4. Az alapító okirat 6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
„Szakmai alaptevékenysége: 
  
A) A költségvetési szerv alaptevékenysége: 



- Bölcsődei ellátás,  
- Házi gyermekfelügyelet (Gyvt. 44.§),  
- Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások: [Gyvt.42.§(3)] 

időszakos gyermekfelügyelet, gyermektorna. 
 
B) Államháztartási szakágazati besorolása: 
 

 889110 Bölcsődei ellátás  
 

C) Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 
      104030 Gyermekek napközbeni ellátás” 
 

5. Az alapító okirat 9. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„Irányító szerv megnevezése és székhelye: 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 
  
1092Budapest, Bakáts tér 14.” 

 
6. Az alapító okirat 10. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
„Alapító, fenntartó megnevezése és székhelye: 
  
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata  
 
1092Budapest, Bakáts tér 14.” 

 
7. Az alapító okirat 13. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
„Vezetőjének megbízási rendje: 
 
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. § (2) 
bekezdése, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a 
szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról 
szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. §-a alapján bízza meg.” 
 

8. Az alapító okirat 14. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: 
 
„A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján közalkalmazotti 
jogviszony.” 

 
9. Az alapító okirat 15. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
„Telephelyei és a feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata az intézmény kizárólagos 
használatába adja az Önkormányzat tulajdonát képező:  

Budapest IX. kerület Ráday u. 26. (36927 hrsz. alatt felvett) 100 férőhelyes ingatlant, 

Budapest IX. kerület Thaly Kálmán u. 17. szám alatti (37714/2 hrsz. alatt felvett) 40 férőhelyes 

ingatlant, 



Budapest IX. kerület Fehérholló utca 2-4. (38266/7 hrsz. alatt felvett) 60 férőhelyes ingatlant, 

Budapest IX. kerület Pöttyös utca 8/a. szám alatti (38236/75 hrsz. alatt felvett) 42 férőhelyes 
ingatlant, 

Budapest IX. kerület Dési Huber utca 9. (38236/366 hrsz. alatt felvett) 76 férőhelyes 
ingatlant.” 
 
10. Az alapító okirat 16. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„Feladatellátást szolgáló vagyon: 
 
Az intézmény vagyonleltárában nyilvántartott tárgyi eszközök, valamint Budapest Főváros IX. 
Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonában levő ingatlanok.” 
 
11. Az alapító okirat 17. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„Vagyon feletti rendelkezés: 
 
Tevékenységéért, valamint a kezelésében levő vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért a 
vezető a jogszabályban meghatározott módon felelős. 
Gazdálkodási feladatait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet betartásával köteles ellátni. 
A jogszabályi követelményen felüli tevékenységét az Alapító anyagi lehetőségeinek 
függvényében fedezi.  
A működésére biztosított támogatást és a saját bevételeit önállóan használhatja fel.  
 
Többletbevételeinek az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. 
(XII. 31.) Korm. rendelet szabályai alapján Budapest Fővárosi IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete által meghatározott részét személyi ösztönzésre, a 
fennmaradó hányadot pedig dologi költségekre és fejlesztésre fordíthatja.  
 
A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat – alapfeladata teljesítésének sérelme 
nélkül – a mindenkor hatályos, a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-
testületének 21/2012. (VI. 12.) önkormányzati rendelete szerint hasznosíthatja, bevételei 
növelésére fordíthatja.” 
 
12. Az alapító okirat az alábbi záradékkal egészül ki: 
 
„Záradék: 
 
Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő 
bejegyzéssel lép hatályba, ezzel egyidejűleg Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testülete által a 119/2013. (V.16.) számú határozattal módosított 
egységes szerkezetű alapító okirat hatályát veszti. 
 
Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. (V.….) számú határozatával hagyta jóvá.” 
 
13. Az Alapító Okirat 18-20. pontjai törlésre kerülnek. 
 
14. Jelen Módosító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba. 

 
 
 



 
15. A módosító okiratot Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata…../2014. (05….) számú határozatával hagyta jóvá. 
 
 
Budapest, 2014. május… 

 
 
 
 

P.H. 
  __________________  
 dr. Bácskai János 
 polgármester 
 
 
Felelős:  dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 8 nap  

 
 
 
 
 
 
 
 



11. Normatív határozati javaslat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő 
Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Alapító Okiratának 

módosításáról 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói 
jogkörében a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Alapító 
Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT   
 

1. Az Alapító Okirat preambuluma az alábbiak szerint módosul: 
 

„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az 
alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki:” 

  
2. Az Alapító Okirat 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„A költségvetési szerv megnevezése:  „Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti 
Intézmények Igazgatósága 

  Rövidített neve:  FESZGYI” 
 

3. Az Alapító Okirat 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„Székhelye:   1095 Budapest, Mester u. 19.” 
 
4. Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„Telephelyei:    1098 Budapest, Pöttyös u. 11. 
1094 Budapest, Balázs Béla u. 22/B fsz. 
1094 Budapest, Berzenczey u. 26. 
1091 Budapest, Üllői út 69. 
1097 Budapest, Ecseri úti Metró Aluljáró 
1097 Budapest, Fehérholló u. 2-4. 
1092 Budapest, Knézich u. 17. 
1095 Budapest, Mester u. 33-35. 
1098 Budapest, Toronyház u. 11 
1098 Budapest, Friss u. 5. 
1097 Budapest, Ecseri út 19. 
1094 Budapest, Tűzoltó u. 23. 
1092 Budapest, Ferenc krt. 8. 
1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28. 
1096 Budapest, Haller u. 52. 

 
Jogelődjének megnevezése: Ferencvárosi Egyesített Családsegítő Központ és 
Intézményei” 

 
5. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„Közfeladata: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvényben (a továbbiakban: Szt.) foglaltak szerinti szociális 
alapszolgáltatás és szociális szakellátás; 



A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyvt.) foglaltak szerinti 
gyermekjóléti alapellátás.” 
 

6. Az Alapító Okirat 5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„Szakmai alaptevékenysége:  
 

- Étkeztetés (Szt. 62. §) 
- Házi segítségnyújtás (Szt. 63. §) 
- Családsegítés (Szt. 64. §)  
- Utcai szociális munka (Szt. 65/E) 
- Nappali ellátás (Szt. 65/F) 
- Átmeneti elhelyezés – időskorúak gondozóháza (Szt. 80. §)  
- Gyermekjóléti szolgálat (Gyvt. 40. §) 

•••• kórházi szociális munka 
•••• utcai, lakótelepi szociális munka  
•••• kapcsolattartási ügyelet 

- Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása 
(Gyvt. 45. §)” 

 
7. Az Alapító Okirat 6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„Államháztartási szakágazati besorolása:  889900 Máshova nem sorolt egyéb 
szociális ellátás bentlakás 
nélkül” 

 
8. Az Alapító Okirat 7. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 

101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása 
102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti 

ellátása 
102030 Idősek, demens betegek nappali 

ellátása 
104012 Gyermekek átmeneti ellátása 
104042 Gyermekjóléti szolgáltatások 
107016 Utcai szociális munka 
107051 Szociális étkeztetés 
107052 Házi segítségnyújtás 
107054    Családsegítés” 
 

9. Az Alapító Okirat 8. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„Illetékessége és működési köre: 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros közigazgatási területe. 
Az üres férőhelyek terhére a működési területen kívüli ellátást 
igénylőket is fogadhat.” 

 
10. Az Alapító Okirat 9. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„Alapító, fenntartó megnevezése és székhelye:  
 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
   1092 Budapest, Bakáts tér 14.” 



 
11. Az Alapító Okirat 10. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„Irányító szerv megnevezése és székhelye: 
 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

   1092 Budapest, Bakáts tér 14.” 
 
12. Az Alapító Okirat 11. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„Vezetőjének megbízási rendje: 
   

Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete – a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. § (2) bekezdése, 
valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. 
rendelet 1/A. §-a alapján – bízza meg.” 

 
13. Az Alapító Okirat 12. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: 
 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
alapján közalkalmazotti jogviszony, valamint megbízásos jogviszony a 
Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerint.” 

 
14. Az Alapító Okirat 13. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„A feladatellátást szolgáló vagyon:  
 

Az intézmény vagyonleltárában nyilvántartott tárgyi eszközök, valamint 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 
tulajdonában levő ingatlanok.” 

 
15. Az Alapító Okirat 14. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„Vagyon feletti rendelkezés:  
 

Tevékenységéért, valamint a kezelésében levő vagyontárgyak 
rendeltetésszerű használatáért a vezető a jogszabályban meghatározott 
módon felelős. 
Gazdálkodási feladatait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet betartásával köteles 
ellátni. 
A jogszabályi követelményen felüli tevékenységét az Alapító anyagi 
lehetőségeinek függvényében fedezi. 
A működésére biztosított támogatást és a saját bevételeit önállóan 
használhatja fel.  
Többletbevételeinek az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályai alapján 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 
Képviselő-testülete által meghatározott részét személyi ösztönzésre, a 



fennmaradó hányadot pedig dologi költségekre és fejlesztésre 
fordíthatja.  
A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat – alapfeladata 
teljesítésének sérelme nélkül – a mindenkor hatályos, a Budapest 
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (VI. 12.) 
önkormányzati rendelete szerint hasznosíthatja, bevételei növelésére 
fordíthatja.” 
 
 

16. Az Alapító Okirat 15. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„Vállalkozás:  Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.” 
 
17. Az Alapító Okirat az alábbi záradékkal kiegészül: 
 

„Záradék: 
 

Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő 
bejegyzéssel lép hatályba, ezzel egyidejűleg Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által a 332/2005. (X. 04.) számú 
határozattal megalkotott, a 23/2006. (I. 17.) számú határozattal, a 244/2007. (X. 03.) 
számú határozattal, a 398/2008. (XII. 03.) számú határozattal, a 239/2009. (IX. 02.) 
számú határozattal, a 17/2011. (I. 19.) számú határozattal, a 111/2011. (IV. 06.) 
számú határozattal, a 292/2011. (X. 05.) számú határozattal, valamint a 335/2011. 
(XI. 09.) számú határozattal, valamint a 204/2013. (VIII. 26.) számú határozattal 
módosított egységes szerkezetű alapító okirat hatályát veszti. 

 
Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata …../2014. (05….) számú határozatával hagyta jóvá.” 

 
18. Az Alapító Okirat 16-20. pontjai törlésre kerülnek. 
  
19. Jelen Módosító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba. 
 
20. A módosító okiratot Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
…../2014. (05….) számú határozatával hagyta jóvá. 
 
Budapest, 2014. május … 

P.H. 
  __________________  
 dr. Bácskai János 
 polgármester 
 
Felelős:  dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 8 nap  
 



12. Normatív határozati javaslat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő 

Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei Alapító Okiratának módosításáról 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói 
jogkörében a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei Alapító Okiratát az alábbiak 
szerint módosítja: 
 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT   
 

1. Az Alapító Okirat preambuluma az alábbiak szerint módosul: 
 

„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az 
alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki:” 

  
2. Az Alapító Okirat 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„A költségvetési szerv megnevezése:  „Ferencvárosi Művelődési Központ és 
Intézményei 

  Rövidített neve:  FMK” 
 

3. Az Alapító Okirat 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„Székhelye:   1096 Budapest, Haller u. 27.” 
 
4. Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„Telephelyei:   
 Dési Huber István Művelődési Ház  1098 Toronyház u. 17/b 

Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény 1092 Ráday u. 18. 
Ferencvárosi Pincegaléria   1095 Mester u. 5. 
József Attila Emlékhely   1095 Gát u. 3. 
Pinceszínház                           1093 Török Pál u. 3. 
Közösségi Ház    1098 Toronyház u. 3. fszt.” 

  
 

5. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„Közfeladata:  
 
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 
szóló 1997. évi CXL. törvény 78. § (1) bekezdés alapján közfeladata a közművelődés, 
mely magába foglalja a művelődési házak tevékenységének ellátását.” 

 
6. Az Alapító Okirat 5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„Szakmai alaptevékenysége:  
 
Közművelődési feladatellátás a 1997 évi CXL. törvény alapján: 
a) területi szintű közművelődési tevékenységek szervezése, támogatása, a 
közművelődési feladatellátás, a közművelődési intézmények és a közösségi színterek 
működésének kérdéseiben szakmai szolgáltatás biztosítása, a közművelődés 
minőségbiztosítási, -fejlesztési rendszere működésének segítése, 
b) együttműködés az országos, a hazai és a nemzetközi szakmai szervezetekkel, 



c) a terület- és vidékfejlesztési célokkal összhangban közművelődési tevékenységgel 
összefüggő elemzések és fejlesztő programok készítése és hasznosítása, szakmai 
műhelyek működtetése, innovatív kezdeményezések támogatása, közreműködés a 
kulturális alapú gazdaságfejlesztésben a kreatív és kulturális ipari szolgáltatások 
fejlesztésével, 
d) a területi szintű amatőr művészeti, népművészeti, hagyományőrző tevékenységek 
megőrzésének és fejlesztésének, a népi iparművészet, az élethosszig tartó tanulás, a 
tanórán kívüli nevelés, a felnőttképzés, az ismeretterjesztés, a közösségfejlesztés, a 
honismereti, helytörténeti kutatás, az anyanyelvápolás, a kulturális turizmus, a 
népfőiskolai mozgalom szakmai támogatása, 
e) közművelődési információs szolgáltatás nyújtása, tematikus adatbázisok 
létrehozása és működtetése, részvétel az országos információs adatbázis 
működtetésében és a közművelődési statisztikai adatgyűjtésben, 
f) a területi szintű értéktárak összeállításának módszertani segítése, területi 
kulturális regiszter gondozása, az adott terület és a főváros szellemi, tárgyi, 
természeti kulturális örökségének, környezeti, művészeti, közművelődési 
sajátosságainak bemutatása, közreműködés digitális archívum működtetésében, 
g) a közművelődési tevékenységek szervezőinek, vezetőinek szakmai képzése és 
továbbképzése, szakkiadványok megjelentetése. 
 
Muzeális feladatellátás a 1997 évi CXL. törvény alapján: 

a) a kulturális javak egységes szaktudományos szempontok szerint, tudományos 
szaktevékenység keretében kialakított, nyilvántartott és dokumentált együttesét őrzi, 
gondozza és kiállításon bemutatja, 

b) biztosítja a kulturális javakhoz kapcsolódó kutatási tevékenység lehetőségét, 
c) kultúraközvetítő, közművelődési tevékenységével hozzájárul az egész életen át 

tartó tanulás folyamatához, 
d) közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat rendez, 
e) együttműködik a nevelési-oktatási intézményekkel és múzeumpedagógiai 

programjaival segíti az iskolai és iskolán kívüli nevelés céljainak elérését, 
f) elvégzi a kulturális javak múzeumpedagógiai célú feldolgozását, folyamatosan 

megújuló múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai programkínálatot biztosít, 
g) az intézmény turisztikai vonzerejének felhasználásával, a látogatóknak 

nyújtandó szolgáltatásokkal helyi és országos szinten elősegíti a gazdaság 
élénkítését.” 

 
7. Az Alapító Okirat 6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„Államháztartási szakágazati besorolása:  932900 Máshova nem sorolható 
egyéb szórakoztatás, 
szabadidős tevékenység” 

 
8. Az Alapító Okirat 7. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
082020 Színházak tevékenysége 
082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) 
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 
082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység 
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 
082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 
083020 Könyvkiadás 
083030 Egyéb kiadói tevékenység 



084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai 
szolgáltatások fejlesztése, működtetése 

086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 
102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok 
104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok 
107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok” 

 
9. Az Alapító Okirat 8. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„Illetékessége és működési köre: 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros közigazgatási területe.” 

 
10. Az Alapító Okirat 9. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„Alapító, fenntartó megnevezése és székhelye:  
 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
   1092 Budapest, Bakáts tér 14.” 
 
11. Az Alapító Okirat az alábbi 10. ponttal kiegészül: 
 

„Irányító szerv megnevezése és székhelye: 
 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

   1092 Budapest, Bakáts tér 14.” 
 
12. Az Alapító Okirat az alábbi 11. ponttal kiegészül 

 
„Vezetőjének megbízási rendje: 

   
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete – a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. § (2) bekezdése alapján 
– bízza meg” 

 
13. Az Alapító Okirat az alábbi 12. ponttal kiegészül: 
 

„Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: 
 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
alapján közalkalmazotti jogviszony, valamint megbízásos jogviszony a 
Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerint.” 

 
14. Az Alapító Okirat az alábbi 13. ponttal kiegészül 
 

„A feladatellátást szolgáló vagyon:  
 

Az intézmény vagyonleltárában nyilvántartott tárgyi eszközök, valamint 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 
tulajdonában levő ingatlanok.” 

 
15. Az Alapító Okirat az alábbi 14. ponttal kiegészül: 
 

„Vagyon feletti rendelkezés:  
 



Tevékenységéért, valamint a kezelésében levő vagyontárgyak 
rendeltetésszerű használatáért a vezető a jogszabályban meghatározott 
módon felelős. 
Gazdálkodási feladatait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet betartásával köteles 
ellátni. 
A jogszabályi követelményen felüli tevékenységét az Alapító anyagi 
lehetőségeinek függvényében fedezi. 
A működésére biztosított támogatást és a saját bevételeit önállóan 
használhatja fel.  
Többletbevételeinek az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályai alapján 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 
Képviselő-testülete által meghatározott részét személyi ösztönzésre, a 
fennmaradó hányadot pedig dologi költségekre és fejlesztésre 
fordíthatja.  
A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat – alapfeladata 
teljesítésének sérelme nélkül – a mindenkor hatályos, a Budapest 
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (VI. 12.) 
önkormányzati rendelete szerint hasznosíthatja, bevételei növelésére 
fordíthatja.” 
 

16. Az Alapító Okirat az alábbi 15. ponttal kiegészül: 
 
  „Vállalkozás: Az intézmény kiadásaiban a vállalkozói tevékenység felső határa 50%.” 
 
17. Az Alapító Okirat az alábbi záradékkal kiegészül: 
 

„Záradék: 
 

Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő 
bejegyzéssel lép hatályba, ezzel egyidejűleg Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által a 423/1994. (X. 18.) számú 
határozattal megalkotott, a 75/1999 (II. 23.) számú, a 96/2003. (III.6) számú, a 
327/2009. (IX. 02.) számú, a 74/2011. (III.02.) számú, a 382/2011. (XII. 07.) számú, az 
549/2012. (XII. 14.) számú, valamint a 296/2013.(XII.12) számú határozattal 
módosított egységes szerkezetű alapító okirat hatályát veszti. 

 
Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata …../2014. (05….) számú határozatával hagyta jóvá.” 

 
18. Jelen Módosító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba. 
 
19. A módosító okiratot Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
…../2014. (05….) számú határozatával hagyta jóvá. 
 
Budapest, 2014. május… 

P.H. 
  __________________  
 dr. Bácskai János 
 polgármester 
Felelős:  dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 8 nap  



13. Normatív határozati javaslat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő 

Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ Alapító Okiratának módosításáról 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói 
jogkörében a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ Alapító Okiratát az alábbiak 
szerint módosítja: 
 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT   
 

1. Az Alapító Okirat preambuluma az alábbiak szerint módosul: 
 

„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az 
alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki:” 

  
2. Az Alapító Okirat 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„A költségvetési szerv megnevezése:   „Ferencvárosi Intézmény 
Üzemeltetési Központ 

Rövidített neve:  FIÜK” 
 

3. Az Alapító Okirat 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„Székhelye:   1095 Budapest, Mester u. 19.” 
 
4. Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„Telephelyei:     
1092 Budapest, Bakáts tér 12. 
1095 Budapest, Gát u. 6. 
1097 Budapest, Thaly K. u. 17.  
1097 Budapest, Vágóhíd u. 35.  
1095 Budapest, Mester u. 67. 
1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 1. 
1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 13. 
1096 Budapest, Vendel u. 1. 
1093 Budapest, Lónyay u. 4/c-8. 
1096 Budapest, Telepy u. 17. 
1098 Budapest, Lobogó u. 1. 
1098 Budapest, Toronyház u. 21. 
1098 Budapest, Napfény u. 3. 
1092 Budapest, Köztelek u. 8. 
1098 Budapest, Toronyház u. 21. J. 1. 
1096 Budapest, Vendel u. 14-16. 
8044 Kincsesbánya, Rákhely kerület 03041 hrsz. 
8638 Balatonlelle, Erdősor utca 3.” 

 
5. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„Közfeladata:  
 
Intézmény üzemeltetési feladatok ellátása, valamint 2013. 01. 01-től a köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (4) bekezdésében foglalt, valamint a 76. § (1) és (3) 
bekezdésében részletezett működtetési feladatok ellátása” 



 
 

6. Az Alapító Okirat 5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„Szakmai alaptevékenysége:   

A hatáskörébe utalt önállóan működő költségvetési intézmények pénzügyi-, számviteli,- 
gazdasági, munkaügyi és illetmény számfejtési feladatait végzi, beleértve a 
könyvvezetési és beszámolási kötelezettségeket is, a hatályos jogszabályoknak 
megfelelően. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján az Önkormányzat 
illetékességi területén lévő, az Önkormányzat tulajdonában álló, az állami 
intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmények feladatainak 
ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetése, a működtetéssel összefüggő 
személyi feltételek biztosítása.” 

 
7. Az Alapító Okirat 6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„Államháztartási szakágazati besorolása:  841211  Oktatás igazgatása” 
 
8. Az Alapító Okirat 7. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 

013350  Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 
feladatok      

013360   Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, 
egyéb szolgáltatások  

041170  Műszaki vizsgálat, elemzés          
081071  Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 
082091   Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése   
091220     Köznevelési intézmény 1–4. évfolyamán tanulók nevelésével, 

oktatásával összefüggő működtetési feladatok 
092120     Köznevelési intézmény 5–8. évfolyamán tanulók nevelésével, 

oktatásával összefüggő működtetési feladatok 
092260     Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és 

szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok 
096010   Óvodai intézményi étkeztetés 
096020   Iskolai intézményi étkeztetés” 

 
9. Az Alapító Okirat 8. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„Illetékessége és működési köre: 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros közigazgatási területe. 

 
10. Az Alapító Okirat 9. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„Alapító, fenntartó megnevezése és székhelye:  
 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
   1092 Budapest, Bakáts tér 14.” 
 
11. Az Alapító Okirat 10. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 



„Irányító szerv megnevezése és székhelye: 
 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

   1092 Budapest, Bakáts tér 14.” 
 
12. Az Alapító Okirat 11. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„Vezetőjének megbízási rendje: 
   

Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete – a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. § (2) bekezdése alapján 
– bízza meg.” 

 
13. Az Alapító Okirat 12. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: 
 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
alapján közalkalmazotti jogviszony, valamint megbízásos jogviszony a 
Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerint.” 

 
14. Az Alapító Okirat 13. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„A feladatellátást szolgáló vagyon:  
 

 
Az intézmény vagyonleltárában nyilvántartott tárgyi eszközök, valamint 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 
tulajdonában levő ingatlanok.” 

 
15. Az Alapító Okirat 14. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„Vagyon feletti rendelkezés:  
 

Tevékenységéért, valamint a kezelésében levő vagyontárgyak 
rendeltetésszerű használatáért a vezető a jogszabályban meghatározott 
módon felelős. 
Gazdálkodási feladatait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet betartásával köteles 
ellátni. 
A jogszabályi követelményen felüli tevékenységét az Alapító anyagi 
lehetőségeinek függvényében fedezi. 
A működésére biztosított támogatást és a saját bevételeit önállóan 
használhatja fel.  
Többletbevételeinek az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályai alapján 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 
Képviselő-testülete által meghatározott részét személyi ösztönzésre, a 
fennmaradó hányadot pedig dologi költségekre és fejlesztésre 
fordíthatja.  
A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat – alapfeladata 
teljesítésének sérelme nélkül – a mindenkor hatályos, a Budapest 
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata vagyonáról, a 



vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (VI. 12.) 
önkormányzati rendelete szerint hasznosíthatja, bevételei növelésére 
fordíthatja.” 

 
16. Az alapító okirat 15. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„Vállalkozás:  A vállalkozási tevékenység mértéke az éves tényleges kiadásainak 20%- 
át nem haladhatja meg.” 

 
17. Az Alapító Okirat az alábbi záradékkal kiegészül: 
 

„Záradék: 
 

Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő 
bejegyzéssel lép hatályba, ezzel egyidejűleg Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által a 448/2012. (XI. 08.) számú 
határozattal megalkotott, a 120/2013. (V. 16.) számú, a 205/2013. (VIII. 26.) számú, 
valamint a 266/2013. (XI.07.) számú határozattal módosított egységes szerkezetű 
alapító okirat hatályát veszti. 

 
Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata …../2014. (05….) számú határozatával hagyta jóvá.” 

 
18. Az Alapító Okirat 16-20. pontjai törlésre kerülnek. 
 
19. Jelen Módosító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba. 
 
20. A módosító okiratot Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
…../2014. (05….) számú határozatával hagyta jóvá. 
 
Budapest, 2014. május… 

P.H. 
  __________________  
 dr. Bácskai János 
 polgármester 
 
Felelős:  dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 8 nap  



1. számú melléklet 

Alapító okirat 
(egységes szerkezetbe foglalt) 

 
 

(Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által - a 
Napköziotthonos Óvoda elnevezéssel létesített (alapított), jelenlegi nevén „Csicsergő” Óvoda 
(1096 Budapest, Thaly K. u. 38.) - a 339/1994. (VIII. 27.) számú határozattal megalkotott 
Alapító Okiratot  a 187/1999. (IV. 27.) számú, a 138/2001. (III. 27.) számú, a 344/2001 (IX. 01.) 
számú, a 498/2001. (XI. 27.) számú, a 44/5/2003. (II. 6.) számú, a 253/2/2003. (VI. 19.) számú, a 
135/2004. (IV. 01.) számú, a 207/2008. (VI. 04.) számú, a 323/2009. (IX. 02.) számú, a 
101/2010. (V. 05.) számú, a 113/2011.(IV. 06.) számú, a 164/2012. (V. 03.) számú, a 294/2012. 
(VII. 10.) számú, az 506/2012. (XII. 06.) számú és a ……./2014.(V…..) Bp. Főv. IX. Ker. 
Ferencváros Önk. Kt. határozatok módosították.) 

 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21.§ (3) bekezdése, az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5.§ (1)-(2) 
bekezdései, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet szerinti tartalommal az alábbi 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki: 
 
A köznevelési intézmény (továbbiakban: költségvetési szerv) 
 
1. Megnevezése: 

 
„CSICSERGŐ” ÓVODA 
 

a) Székhelye: 1091 Budapest, Thaly Kálmán u. 38. 
 

b) Telephelye: 1096 Budapest, Thaly Kálmán u. 17.  
 
c) OM azonosító szám: 034408  
 
d) Felvehető maximális létszám: 200 fő 

 
     székhelyen:150 fő 

   
     telephelyen: 50 fő 
 
e) Költségvetési szerv típusa: óvoda 
 

2.  Alapító szerve, alapítás éve: 
 

  IX. kerületi Tanács V. B. 1972. 
 

3.  A költségvetési szerv 
 
a) fenntartó neve és székhelye: 

 
                  Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
 

1092 Budapest, Bakáts tér 14. 
 



b) irányító szerv neve, székhelye: 
  

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 

1092 Budapest, Bakáts tér 14. 
 

4. A költségvetési szerv illetékessége, működési köre:  
 

 Budapest IX. kerület, megadott körzet szerint. 
 

5. A költségvetési szerv jogállása: 
 

 Önálló jogi személy. 
 

6. Jogszabályban meghatározott közfeladata:  
 
Óvodai nevelés, ellátás. 
 

A. Szakmai alaptevékenysége: 
                  

a) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) bekezdése alapján az óvoda a 
gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai 
nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló 
foglalkozások keretében folyik. 
 

b) Az óvoda ellátja az olyan ép értelmű, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai 
nevelését, akik a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján: 
 

� érzékszervi fogyatékos 
� beszédfogyatékos 
� autizmus spektrum zavarral 
� egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás-

szabályozási zavarral) küzdő gyermekek. 
 

c) Ellátja a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai nevelését. 
 

d) Az intézményben a különleges étkezést igénybe vevő gyermekek ellátása biztosított. 
 

B. Alaptevékenységi besorolása: 
 

Államháztartási szakágazati besorolása: 
 
851020 Óvodai nevelés 

 
Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 
091110    Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
091120    Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 

    091140    Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladata 
    096010    Óvodai intézményi étkeztetés 

 
C. A nevelőmunka az óvodában pedagógiai program   szerint folyik. A pedagógiai programot a 
nevelőtestület fogadja el és az intézményvezető hagyja jóvá. A pedagógiai program azon 
rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyből a fenntartóra, a működtetőre többletkötelezettség 
hárul, a fenntartó, a működtető egyetértése szükséges. 

 
 



7. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége:  
 

Vállalkozási tevékenységet nem végezhet. 
 

8. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
 
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az óvodavezető. A vezetői állás betöltése a 
mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon történik. 
Az intézményvezetőt a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 
Képviselő-testülete bízza meg a vezetői feladatok ellátásával, vezetői megbízatása határozott 
időre szól. Az óvodavezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. Az 
óvodavezető megbízása pályázat útján történik.  

 
9. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 

 
� Közalkalmazotti jogviszony, melyre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény az irányadó. 
� Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény szerint.  
 
10. A feladat ellátását szolgáló vagyon: 

 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező Budapest, IX. 
kerület, Thaly Kálmán u. 38. szám alatti (37.407 hrsz. alatt felvett), Budapest, IX. ker. Thaly 
Kálmán u. 17. szám alatti  (37.716/1 hrsz. alatt felvett hátulsó épület) ingatlanok, és mindazon 
eszközök, amelyeket a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás 
szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. 
(XII. 24.) Kormányrendelet szerinti mérleg tartalmaz. 
 

A 333/2009. (IX. 02.) számú Képviselő-testületi határozat alapján játszóudvar céljára használja 
még a IX. Budapest, Thaly Kálmán u. 36. szám alatti (37.406 hrsz. alatt felvett) ingatlan egészét, 
valamint a 37.422 hrsz. alatt felvett „közös zöld” jelzésű ingatlanból 352 m2-t 10 év határozott 
időre szóló időtartamig. 

 
11. Vagyon feletti rendelkezés joga: 

 
Tevékenységéért, valamint a kezelésében levő vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért az 
intézmény vezetője a jogszabályban meghatározott módon felelős. 
 
Gazdálkodási feladatait az ágazati irányelvek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 
31.) Korm. rendelet (Ávr.) betartásával köteles ellátni. 
 
A jogszabályi követelményen felüli tevékenységét az Alapító anyagi lehetőségeinek 
függvényében fedezi. Az intézmény a működésére biztosított támogatást és saját bevételeit 
önállóan használhatja fel. 

 

Többletbevételeinek az Ávr. szabályai alapján Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testülete által meghatározott részét személyi ösztönzésre, a 
fennmaradó hányadot pedig dologi költségekre és fejlesztésre fordíthatja. 
 
A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat - alapfeladata teljesítésének sérelme nélkül - a 
mindenkor hatályos, a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól 
szóló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
21/2012. (VI.12.) önkormányzati rendelete szerint hasznosíthatja, bevételei növelésére 
fordíthatja. 



 
 
12. Az alapító okiratban foglaltak részletszabályait - figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 25.§-ára - a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. A 
Szervezeti és Működési Szabályzat azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyből a 
fenntartóra, a működtetőre többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető egyetértése 
szükséges. 
 

       Budapest, 2014. május… 
 

P.H. 
 
 dr. Bácskai János 
 polgármester 

 
Záradék: 

 
Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő 
bejegyzéssel lép hatályba, ezzel egyidejűleg Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testülete által az 506/2012. (XII.06.) számú határozattal módosított 
egységes szerkezetű alapító okirat hatályát veszti. 
 
Az alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét a Budapest Főváros IX. 
Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete…./2014.(V.….) számú határozatával 
hagyta jóvá. 
 
Budapest, 2014. május … 

 dr. Bácskai János 
 polgármester 

 



2. számú melléklet 

Alapító okirat 
(egységes szerkezetbe foglalt) 

 
 

(Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által - a 
Napköziotthonos Óvoda elnevezéssel létesített (alapított), jelenlegi nevén „Csudafa” Óvoda 
(1097 Budapest, Óbester u. 9.) - a 339/1994. (VIII. 27.) számú határozattal megalkotott Alapító 
Okiratot a 187/1999. (IV. 27.) számú, a 138/2001. (III. 27.) számú, a 498/2001. (XI. 27.) számú, 
a 44/4/2003. (II. 06.) számú, a 135/2004. (IV. 01.) számú, a 214/9/2008. (VI. 04.) számú, a 
320/2009. (IX. 01.) számú, a 165/2012. (V. 03.) számú, a 295/2012. (VII. 10.) számú, az 
507/2012. (XII. 06.) számú és a ……./2014.(V…..) Bp. Főv. IX. Ker. Ferencváros Önk. Kt. 
határozatok módosították.) 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21.§ (3) bekezdése, az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5.§ (1)-(2) 
bekezdései, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet szerinti tartalommal az alábbi 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki: 
 
A köznevelési intézmény (továbbiakban: költségvetési szerv) 

 
1. Megnevezése: 

 
„CSUDAFA” ÓVODA 
 

a) Székhelye: 1097 Budapest, Óbester u. 9 
 

b) Telephelye: 1095 Budapest, Soroksári út 136.  
 
c) OM azonosító szám: 034407 
 
d) Felvehető maximális létszám: 239 fő 

 
székhelyen: 189 fő 

   
     telephelyen: 50 fő 
 
e) Költségvetési szerv típusa: óvoda 
 

2.  Alapító szerve, alapítás éve: 
 

  IX. kerületi Tanács V. B. 1967. 
 

3.  A költségvetési szerv 
 
a) fenntartó neve és székhelye: 

 
                  Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
 

1093 Budapest, Bakáts tér 14. 
 
b) irányító szerv neve, székhelye: 



  
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 
1093 Budapest, Bakáts tér 14. 
 

4. A költségvetési szerv illetékessége, működési köre:  
 

 Budapest IX. kerület, megadott körzet szerint. 
 

5. A költségvetési szerv jogállása: 
 

 Önálló jogi személy. 
 

6. Jogszabályban meghatározott közfeladata:  
 
Óvodai nevelés, ellátás. 
 

A. Szakmai alaptevékenysége: 
 

a) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) bekezdése alapján az óvoda a 
gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai 
nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló 
foglalkozások keretében folyik. 

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

nevelését, akik a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján: 
 

� mozgásszervi 
� érzékszervi 
� beszédfogyatékos 
� egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás-

szabályozási zavarral) küzdő gyermekek. 
 

c)  Ellátja a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai fejlesztését. 
 

d)  Az intézményben a különleges étkezést igénybe vevő gyermekek ellátása biztosított. 
 

B. Alaptevékenységi besorolása: 
 

Államháztartási szakágazati besorolása: 
 
851020 Óvodai nevelés 

 
Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 
091110    Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
091120    Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 

    091140    Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladata 
    096010    Óvodai intézményi étkeztetés 

 
C. A nevelőmunka az óvodában pedagógiai program szerint folyik. A pedagógiai programot a 
nevelőtestület fogadja el és az intézményvezető hagyja jóvá. A pedagógiai program azon 
rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyből a fenntartóra, a működtetőre többletkötelezettség 
hárul, a fenntartó, a működtető egyetértése szükséges. 

 
 
 



7. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége:  
 

Vállalkozási tevékenységet nem végezhet. 
 

8. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
 
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az óvodavezető. A vezetői állás betöltése a 
mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon történik. 
Az intézményvezetőt a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-
testülete bízza meg a vezetői feladatok ellátásával, vezetői megbízatása határozott időre szól. Az 
óvodavezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. Az óvodavezető 
megbízása pályázat útján történik.  

 
9. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 

 
� Közalkalmazotti jogviszony, melyre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény az irányadó. 
� Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény szerint.  
 
10. A feladat ellátását szolgáló vagyon: 

 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (38.264/2. hrsz. 
alatt felvett) ingatlan (Óbester u. 9. sz.), valamint Budapest Főváros Önkormányzatának 
tulajdonát képező IX. kerület Soroksári út 136. (Illatos u. 2-4.) szám alatti (38.191/2. hrsz. alatt 
felvett) ingatlan, amely területén Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 
fenntartásában óvoda működik ( Az  intézmény bejárata a IX. kerület Soroksári út 136. szám 
alatt található.). Az óvoda az épületből 477 m2-t, az udvarból 622 m2-t használ önállóan, és 
mindazon eszközök, amelyeket a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az 
államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 
249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet szerinti mérleg tartalmaz.  

 
11. Vagyon feletti rendelkezés joga: 

 
Tevékenységéért, valamint a kezelésében levő vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért az 
intézmény vezetője a jogszabályban meghatározott módon felelős. 
 
Gazdálkodási feladatait az ágazati irányelvek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 
31.) Korm. rendelet (Ávr.) betartásával köteles ellátni. 
 
A jogszabályi követelményen felüli tevékenységét az Alapító anyagi lehetőségeinek 
függvényében fedezi. Az intézmény a működésére biztosított támogatást és saját bevételeit 
önállóan használhatja fel. 

 

Többletbevételeinek az Ávr. szabályai alapján Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testülete által meghatározott részét személyi ösztönzésre, a 
fennmaradó hányadot pedig dologi költségekre és fejlesztésre fordíthatja. 
 
A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat - alapfeladata teljesítésének sérelme nélkül - a 
mindenkor hatályos, a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól 
szóló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
21/2012. (VI.12.) önkormányzati rendelete szerint hasznosíthatja, bevételei növelésére 
fordíthatja. 

 



12. Az alapító okiratban foglaltak részletszabályait - figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 25.§-ára - a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. A 
Szervezeti és Működési Szabályzat azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyből a 
fenntartóra, a működtetőre többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető egyetértése 
szükséges. 

 
       Budapest, 2014. május  … 

 
P.H. 

 dr. Bácskai János 
 polgármester 

 
Záradék: 

 
Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő 
bejegyzéssel lép hatályba, ezzel egyidejűleg Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testülete által az 507/2012. (XII.06.) számú határozattal módosított 
egységes szerkezetű alapító okirat hatályát veszti. 
 
Az alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét a Budapest Főváros IX. 
Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. (V.….) számú határozatával 
hagyta jóvá. 
 
Budapest, 2014. május … 

 dr. Bácskai János 
 polgármester 



3. számú melléklet 

Alapító okirat 
(egységes szerkezetbe foglalt) 

 
(Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által - a 
Napköziotthonos Óvoda elnevezéssel létesített (alapított), jelenlegi nevén „Epres” Óvoda ((1098 
Budapest, Epreserdő u. 10.) - a 339/1994. (VIII. 27.) számú határozattal megalkotott Alapító 
Okiratot a 187/1999. (IV. 27.) számú, a 138/2001. (III. 27.) számú, a 498/2001. (XI. 27.) számú, a 
44/1/2003. (II. 06.) számú, a 135/2004. (IV. 01.) számú, a 214/11/2008. (VI. 04.) számú, a 
316/2009. (IX. 02.) számú, a 166/2012. (V. 03.) számú, a 296/2012. (VII. 10.) számú, az 508/2012. 
(XII. 06.) számú és a ……./2014.(V…..) Bp. Főv. IX. Ker. Ferencváros Önk. Kt. határozatok 
módosították.) 

 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21.§ (3) bekezdése, az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5.§ (1)-(2) 
bekezdései, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet szerinti tartalommal az alábbi egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki: 

 
A köznevelési intézmény (továbbiakban: költségvetési szerv) 
 
1. Megnevezése: 

 
  „EPRES” ÓVODA 
 

a) Székhelye: 1098 Budapest, Epreserdő u. 10. 
 

b) OM azonosító: 034400 
 
c) Felvehető maximális létszám: 100 fő 
 
d) Költségvetési szerv típusa: óvoda 

 
2.  Alapító szerve, alapítás éve: 

 
  IX. kerületi Tanács V. B. 1966. 
 

3.  A költségvetési szerv 
 
a) fenntartó neve és székhelye: 

 
                  Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
 

1092 Budapest, Bakáts tér 14. 
 
b) irányító szerv neve, székhelye: 

  
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete 

 
1092 Budapest, Bakáts tér 14. 
 
 



4. A költségvetési szerv illetékessége, működési köre:  
 

 Budapest IX. kerület, megadott körzet szerint. 
 

5. A költségvetési szerv jogállása: 
 

 Önálló jogi személy. 
 

6. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 
 
Óvodai nevelés, ellátás. 

 
A. Szakmai alaptevékenysége: 

 
a) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) bekezdése alapján az óvoda a 

gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai 
nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló 
foglalkozások keretében folyik. 
 

b) Az óvoda ellátja az olyan ép értelmű, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai 
nevelését, akik a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján: 
 

� beszédfogyatékos 
� autizmus spektrum zavarral,  
� egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás-

szabályozási zavarral) küzdő gyermekek. 
 

c) Az óvodai nevelés keretében a különleges étkezést igénybe vevő gyermekek ellátása 
biztosított. 

 
B. Alaptevékenységi besorolása: 

 
Államháztartási szakágazati besorolása: 
 
851020 Óvodai nevelés 

 
Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 
091110    Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
091120    Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 

    091140    Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladata 
    096010    Óvodai intézményi étkeztetés 

 
C. A nevelőmunka az óvodában pedagógiai program   szerint folyik. A pedagógiai programot a 

nevelőtestület fogadja el és az intézményvezető hagyja jóvá. A pedagógiai program azon 
rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyből a fenntartóra, a működtetőre 
többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető egyetértése szükséges. 

 
7. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége:  

 
Vállalkozási tevékenységet nem végezhet. 

 
8. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
 
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az óvodavezető. A vezetői állás betöltése a 
mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon történik. 



Az intézményvezetőt a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 
Képviselő-testülete bízza meg a vezetői feladatok ellátásával, vezetői megbízatása határozott 
időre szól. Az óvodavezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. Az 
óvodavezető megbízása pályázat útján történik.  

 
9. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 

 
Közalkalmazotti jogviszony, melyre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény az irányadó. 
 
10. A feladat ellátását szolgáló vagyon: 

 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező Budapest, IX. 
kerület, Epreserdő u. 10. szám alatti (38.236/210 hrsz. alatt felvett ) ingatlan, és mindazon 
eszközök, amelyeket a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás 
szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. 
(XII. 24.) Kormányrendelet szerinti mérleg tartalmaz.  

 
11. Vagyon feletti rendelkezés joga: 

 
Tevékenységéért, valamint a kezelésében levő vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért az 
intézmény vezetője a jogszabályban meghatározott módon felelős. 
 
Gazdálkodási feladatait az ágazati irányelvek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 
31.) Korm. rendelet (Ávr.) betartásával köteles ellátni. 
 
A jogszabályi követelményen felüli tevékenységét az Alapító anyagi lehetőségeinek 
függvényében fedezi. Az intézmény a működésére biztosított támogatást és saját bevételeit 
önállóan használhatja fel. 

 

Többletbevételeinek az Ávr. szabályai alapján Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testülete által meghatározott részét személyi ösztönzésre, a 
fennmaradó hányadot pedig dologi költségekre és fejlesztésre fordíthatja. 
 
A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat - alapfeladata teljesítésének sérelme nélkül - a 
mindenkor hatályos, a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól 
szóló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
21/2012. (VI.12.) önkormányzati rendelete szerint hasznosíthatja, bevételei növelésére 
fordíthatja. 

 
12. Az alapító okiratban foglaltak részletszabályait - figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 25.§-ára - a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. A 
Szervezeti és Működési Szabályzat azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyből a 
fenntartóra, a működtetőre többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető egyetértése 
szükséges. 

 
Budapest, 2014. május … 

P.H. 
 dr. Bácskai János 
 polgármester 

Záradék: 
 

Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő 
bejegyzéssel lép hatályba, ezzel egyidejűleg Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 



Önkormányzata Képviselő-testülete által az 508/2012. (XII.06.) számú határozattal módosított 
egységes szerkezetű alapító okirat hatályát veszti. 
 
Az alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét a Budapest Főváros IX. 
Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete …../2014. (V.….) számú határozatával 
hagyta jóvá. 
 
Budapest, 2014. május … 

 dr. Bácskai János 
 polgármester 
 



4. számú melléklet 
 

Alapító okirat 
(egységes szerkezetbe foglalt) 

 
 

(Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által - a 
Napköziotthonos Óvoda elnevezéssel létesített (alapított), jelenlegi nevén „Kicsi Bocs” Óvoda 
(1092 Budapest, Erkel u. 10.) - a 339/1994. (VIII. 27.) számú határozattal megalkotott Alapító 
Okiratot a 187/1999.  (IV. 27.) számú, a 138/2001. (III. 27.) számú, a 344/2001. (XI. 01.) számú, 
a 498/2001. (XI. 27.) számú, a 44/2/2003. (II. 06.) számú, a 135/2004. (IV. 01.) számú, a 
212/2008 (VI. 04.) számú, a 317/2009. (IX. 02.) számú, a 168/2012. (V. 03.) számú, 298/2012. 
(VII. 10.) számú, az 509/2012. (XII. 06.) számú és a ……./2014.(V…..) Bp. Főv. IX. Ker. 
Ferencváros Önk. Kt. határozatok módosították.) 

 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21.§ (3) bekezdése, az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5.§ (1)-(2) 
bekezdései, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet szerinti tartalommal az alábbi 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki: 
 
A köznevelési intézmény (továbbiakban: költségvetési szerv) 
 
1. Megnevezése: 

 
„KICSI BOCS” ÓVODA 
 

a) Székhelye: 1092 Budapest, Erkel u. 10. 
 
b) OM azonosító szám: 034401 
 
c) Felvehető maximális létszám: 142 fő 
 
d) Költségvetési szerv típusa: óvoda 
 

2.  Alapító szerve, alapítás éve: 
 

IX. kerületi Tanács V. B. 1902. 
 

3.  A költségvetési szerv 
 
a) fenntartó neve és székhelye: 

 
                  Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
 

1092 Budapest, Bakáts tér 14. 
 
b) irányító szerv neve, székhelye: 

  
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 
1092 Budapest, Bakáts tér 14. 
 



4. A költségvetési szerv illetékessége, működési köre:  
 

 Budapest IX. kerület, megadott körzet szerint. 
 

5. A költségvetési szerv jogállása: 
 

 Önálló jogi személy. 
 

6. Jogszabályban meghatározott közfeladata:  
 
Óvodai nevelés, ellátás. 
 

A. Szakmai alaptevékenysége: 
 

a) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) bekezdése alapján az óvoda a 
gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai 
nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló 
foglalkozások keretében folyik. 
 

b) Az óvoda ellátja az olyan ép értelmű, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai 
nevelését, akik a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján: 
 

� érzékszervi fogyatékos 
� beszédfogyatékos 
� egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás-

szabályozási zavarral) küzdő gyermekek. 
 

c) Az óvodai nevelés keretében a különleges étkezést igénybe vevő gyermekek ellátása 
biztosított. 

 
B. Alaptevékenységi besorolása: 

 
Államháztartási szakágazati besorolása: 
 
851020 Óvodai nevelés 

 
Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 
091110    Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
091120    Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 

    091140    Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladata 
    096010    Óvodai intézményi étkeztetés 

 
C. A nevelőmunka az óvodában pedagógiai program  szerint folyik. A pedagógiai programot a 
nevelőtestület fogadja el és az intézményvezető hagyja jóvá. A pedagógiai program azon 
rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyből a fenntartóra, a működtetőre többletkötelezettség 
hárul, a fenntartó, a működtető egyetértése szükséges. 

 
7. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége:  

 
Vállalkozási tevékenységet nem végezhet. 
 
8. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
 
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az óvodavezető. A vezetői állás betöltése a 
mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon történik. 



Az intézményvezetőt a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 
Képviselő-testülete bízza meg a vezetői feladatok ellátásával, vezetői megbízatása határozott 
időre szól. Az óvodavezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. Az 
óvodavezető megbízása pályázat útján történik.  

 
9. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 

 
Közalkalmazotti jogviszony, melyre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény az irányadó. 
 
10. A feladat ellátását szolgáló vagyon: 

 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező Budapest, IX. 
kerület, Erkel u. 10. szám alatti (37.006 hrsz. alatt felvett ) ingatlan, és mindazon eszközök, 
amelyeket a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás szervezetei 
beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) 
Kormányrendelet szerinti mérleg tartalmaz. 
 

Használja még a IX. Budapest, Erkel u. 12. sz. alatti társasház udvarát a mellékelt megállapodás 
szerint. 

 
11. Vagyon feletti rendelkezés joga: 

 
Tevékenységéért, valamint a kezelésében levő vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért az 
intézmény vezetője a jogszabályban meghatározott módon felelős. 
 
Gazdálkodási feladatait az ágazati irányelvek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 
31.) Korm. rendelet (Ávr.) betartásával köteles ellátni. 
 
A jogszabályi követelményen felüli tevékenységét az Alapító anyagi lehetőségeinek 
függvényében fedezi. Az intézmény a működésére biztosított támogatást és saját bevételeit 
önállóan használhatja fel. 

 

Többletbevételeinek az Ávr. szabályai alapján Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testülete által meghatározott részét személyi ösztönzésre, a 
fennmaradó hányadot pedig dologi költségekre és fejlesztésre fordíthatja. 
 
A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat - alapfeladata teljesítésének sérelme nélkül - a 
mindenkor hatályos, a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól 
szóló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
21/2012. (VI.12.) önkormányzati rendelete szerint hasznosíthatja, bevételei növelésére 
fordíthatja. 

 
12. Az alapító okiratban foglaltak részletszabályait - figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 25.§-ára - a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. A 
Szervezeti és Működési Szabályzat azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyből a 
fenntartóra, a működtetőre többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető egyetértése 
szükséges. 

 
 

Budapest, 2014. május … 
 

P.H. 
 dr. Bácskai János 
 polgármester 



 
Záradék: 
 
Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő 
bejegyzéssel lép hatályba, ezzel egyidejűleg Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testülete által az 509/2012. (XII.06.) számú határozattal módosított 
egységes szerkezetű alapító okirat hatályát veszti. 
 
Az alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét a Budapest Főváros IX. 
Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. (V.….) számú határozatával 
hagyta jóvá. 
 
Budapest, 2014. május … 
 

 dr. Bácskai János 
 polgármester 



5. számú melléklet 

Alapító okirat 
(egységes szerkezetbe foglalt) 

 
 

(Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által - a 
Napköziotthonos Óvoda elnevezéssel létesített (alapított), jelenlegi „Liliom” Óvoda (1094 Budapest, 
Liliom u. 15.) - a 8/1996/10. (I. 16.) számú határozattal megalkotott Alapító Okiratot a 187/1999.  
(IV. 27.) számú, a 138/2001. (III. 27.) számú, a 498/2001. (XI. 27.) számú, a 135/2004. (IV. 01.) 
számú, a 210/2008 (VI. 04.) számú, a 321/2009. (IX. 02.) számú, a 170/2012.(V. 03.) számú a 
299/2012. (VII. 10.) számú, az 510/2012. (XII. 06.) számú és a ……./2014.(V…..) Bp. Főv. IX. Ker. 
Ferencváros Önk. Kt. határozatok módosították.) 

 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21.§ (3) bekezdése, az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5.§ (1)-(2) 
bekezdései, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet szerinti tartalommal az alábbi 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki: 
 
A köznevelési intézmény (továbbiakban: költségvetési szerv) 
 
1. Megnevezése: 

 
„LILIOM” ÓVODA 
 

a) Székhelye: 1094 Budapest, Liliom u. 15. 
 

b) OM azonosító szám: 034414 
 
c) Felvehető maximális létszám: 150 fő 
 
d) Költségvetési szerv típusa: óvoda 
 

2.  Alapító szerve, alapítás éve: 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 1995. 
 

3.  A költségvetési szerv 
 
a) fenntartó neve és székhelye: 

 
                  Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
 

1092 Budapest, Bakáts tér 14. 
 
b) irányító szerv neve, székhelye: 

  
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 
1092 Budapest, Bakáts tér 14. 
 

4. A költségvetési szerv illetékessége, működési köre:  
 



 Budapest IX. kerület, megadott körzet szerint. 
 
 

5. A költségvetési szerv jogállása: 
 

 Önálló jogi személy. 
 

6. Jogszabályban meghatározott közfeladata:  
 
Óvodai nevelés, ellátás. 
 

A. Szakmai alaptevékenysége: 
 

a) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) bekezdése alapján az óvoda a 
gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai 
nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló 
foglalkozások keretében folyik. 
 

b) Az óvoda ellátja az olyan sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelését, akik a 
szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján: 
 

� értelmi fogyatékos 
� mozgásszervi fogyatékos  
� egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás-

szabályozási zavarral) küzdő gyermekek. 
 

c) Az intézmény ellátja a különleges étkezést igénybe vevő gyermekeket.  
 

d) Az óvodai nevelés keretében vízhez szoktatás, mozgásfejlesztés az intézmény tanuszodájában 
biztosított.  
 

B. Alaptevékenységi besorolása: 
 

Államháztartási szakágazati besorolása: 
 
851020 Óvodai nevelés 

 
Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 
091110    Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
091120    Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 

    091140    Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladata 
    096010    Óvodai intézményi étkeztetés 

 
C. A nevelőmunka az óvodában pedagógiai program  szerint folyik. A pedagógiai programot a 
nevelőtestület fogadja el és az intézményvezető hagyja jóvá. A pedagógiai program azon 
rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyből a fenntartóra, a működtetőre többletkötelezettség 
hárul, a fenntartó, a működtető egyetértése szükséges. 

 
 

7. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége:  
 

Vállalkozási tevékenységet nem végezhet. 
 

8. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
 



Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az óvodavezető. A vezetői állás betöltése a 
mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon történik. 
Az intézményvezetőt a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 
Képviselő-testülete bízza meg a vezetői feladatok ellátásával, vezetői megbízatása határozott 
időre szól. Az óvodavezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. Az 
óvodavezető megbízása pályázat útján történik.  

 
9. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 

 
Közalkalmazotti jogviszony, melyre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény az irányadó. 

 
10. A feladat ellátását szolgáló vagyon: 

 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező Budapest, IX. 
kerület, Liliom Óvoda u. 15. szám alatt (37.591/0/A/44. hrsz. alatt felvett ) ingatlan, és mindazon 
eszközök, amelyeket a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás 
szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. 
(XII. 24.) Kormányrendelet szerinti mérleg tartalmaz. 
 
Az óvoda 4 db telken felépült épületben helyezkedik el. Az óvoda területe 1312 m2 az épületben, 
az udvar használata a Társasház alapító okirat V. rész 20. pontja alapján rendezett. 
 
11. Vagyon feletti rendelkezés joga: 

 
Tevékenységéért, valamint a kezelésében levő vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért az 
intézmény vezetője a jogszabályban meghatározott módon felelős. 
 
Gazdálkodási feladatait az ágazati irányelvek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 
31.) Korm. rendelet (Ávr.) betartásával köteles ellátni. 
 
A jogszabályi követelményen felüli tevékenységét az Alapító anyagi lehetőségeinek 
függvényében fedezi. Az intézmény a működésére biztosított támogatást és saját bevételeit 
önállóan használhatja fel. 

 

Többletbevételeinek az Ávr. szabályai alapján Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testülete által meghatározott részét személyi ösztönzésre, a 
fennmaradó hányadot pedig dologi költségekre és fejlesztésre fordíthatja. 
 
A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat - alapfeladata teljesítésének sérelme nélkül - a 
mindenkor hatályos, a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól 
szóló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
21/2012. (VI.12.) önkormányzati rendelete szerint hasznosíthatja, bevételei növelésére 
fordíthatja. 

 
12. Az alapító okiratban foglaltak részletszabályait - figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 25.§-ára - a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. A 
Szervezeti és Működési Szabályzat azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyből a 
fenntartóra, a működtetőre többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető egyetértése 
szükséges. 

 
Budapest, 2014. május … 
 
 

P.H. 



 dr. Bácskai János 
 polgármester 
 

 
Záradék: 
 
Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő 
bejegyzéssel lép hatályba, ezzel egyidejűleg Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testülete által az 510/2012. (XII.06.) számú határozattal módosított 
egységes szerkezetű alapító okirat hatályát veszti. 
 
Az alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét a Budapest Főváros IX. 
Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete …./2014. (V.….) számú határozatával 
hagyta jóvá. 
 
Budapest, 2014. május … 

 
 dr. Bácskai János 
 polgármester 



6. számú melléklet 

Alapító okirat 
(egységes szerkezetbe foglalt) 

 
 

(Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által - a 
Napköziotthonos Óvoda elnevezéssel létesített (alapított), jelenlegi nevén „Méhecske” Óvoda 
(1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 30.) - a 339/1994. (VIII. 27.) számú határozattal megalkotott 
Alapító Okiratot a 187/1999. (IV. 27.) számú, a 138/2001. (III. 27.) számú, a 498/2001. (XI. 27.) 
számú, a 135/2004. (IV. 01.) számú, a 209/2008 (VI. 04.) számú, a 319/2009. (IX. 02.) számú, a 
171/2012. (V. 03.) számú, a 300/2012. (VII. 10.) számú, az 511/2012. (XII.06.) számú, és a 
……./2014.(V…..) Bp. Főv. IX. Ker. Ferencváros Önk. Kt. határozatok módosították.) 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21.§ (3) bekezdése, az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5.§ (1)-(2) 
bekezdései, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet szerinti tartalommal az alábbi 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki: 
 
A köznevelési intézmény (továbbiakban: költségvetési szerv) 
 
1. Megnevezése: 

 
„MÉHECSKE” ÓVODA 
 

a) Székhelye: 1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 30. 
 
b) OM azonosító: 034404 
 
c) Felvehető maximális létszám: 100 fő 
 
d) Költségvetési szerv típusa: óvoda 
 

2.  Alapító szerve, alapítás éve: 
 

  IX. kerületi Tanács V. B. 1980. 
 

3.  A költségvetési szerv 
 
a) fenntartó neve és székhelye: 

 
                  Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
 

1092 Budapest, Bakáts tér 14. 
 
b) irányító szerv neve, székhelye: 

  
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 
1092 Budapest, Bakáts tér 14. 
 

4. A költségvetési szerv jogállása:  
 



Önálló jogi személy. 
 

5. A költségvetési szerv illetékessége, működési köre:  
 

 Budapest IX. kerület, megadott körzet szerint. 
 

6. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 
 
Óvodai nevelés, ellátás. 

 
A. Szakmai alaptevékenysége: 
 
a) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) bekezdése alapján az óvoda a 

gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai 
nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló 
foglalkozások keretében folyik. 
 

b) Az óvoda ellátja az olyan ép értelmű, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai 
nevelését, akik a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján: 
 

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

szabályozási zavarral) küzdő gyermekek. 
 
c) Az óvodai nevelés keretében a különleges étkezést igénybe vevő gyermekek ellátása 

biztosított. 
 
B. Alaptevékenységi besorolása: 

 
Államháztartási szakágazati besorolása: 
 
851020 Óvodai nevelés 

 
Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 
091110    Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
091120    Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 

    091140    Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladata 
    096010    Óvodai intézményi étkeztetés 

 
C. A nevelőmunka az óvodában pedagógiai program  szerint folyik. A pedagógiai programot a 

nevelőtestület fogadja el és az intézményvezető hagyja jóvá. A pedagógiai program azon 
rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyből a fenntartóra, a működtetőre 
többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető egyetértése szükséges. 

 
7. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége:  

 
Vállalkozási tevékenységet nem végezhet. 

 
8. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
 
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az óvodavezető. A vezetői állás betöltése a 
mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon történik. 
Az intézményvezetőt a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 
Képviselő-testülete bízza meg a vezetői feladatok ellátásával, vezetői megbízatása határozott 
időre szól. Az óvodavezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. Az 
óvodavezető megbízása pályázat útján történik.  



 
9. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 

 
Közalkalmazotti jogviszony, melyre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény az irányadó. 
10. A feladat ellátását szolgáló vagyon: 

 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező Budapest, IX. 
kerület, Ifjúmunkás u. 30. szám alatti (38.236/399 hrsz. alatt felvett ) ingatlan, és mindazon 
eszközök, amelyeket a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás 
szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. 
(XII. 24.) Kormányrendelet szerinti mérleg tartalmaz. 

 
11. Vagyon feletti rendelkezés joga: 

 
Tevékenységéért, valamint a kezelésében levő vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért az 
intézmény vezetője a jogszabályban meghatározott módon felelős. 
 
Gazdálkodási feladatait az ágazati irányelvek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 
31.) Korm. rendelet (Ávr.) betartásával köteles ellátni. 
 
A jogszabályi követelményen felüli tevékenységét az Alapító anyagi lehetőségeinek 
függvényében fedezi. Az intézmény a működésére biztosított támogatást és saját bevételeit 
önállóan használhatja fel. 

 

Többletbevételeinek az Ávr. szabályai alapján Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testülete által meghatározott részét személyi ösztönzésre, a 
fennmaradó hányadot pedig dologi költségekre és fejlesztésre fordíthatja. 
 
A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat - alapfeladata teljesítésének sérelme nélkül - a 
mindenkor hatályos, a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól 
szóló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
21/2012. (VI.12.) önkormányzati rendelete szerint hasznosíthatja, bevételei növelésére 
fordíthatja. 

 
12. Az alapító okiratban foglaltak részletszabályait - figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 25.§-ára - a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. A 
Szervezeti és Működési Szabályzat azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyből a 
fenntartóra, a működtetőre többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető egyetértése 
szükséges. 

 
Budapest, 2014. május … 

 
P.H. 

 dr. Bácskai János 
 polgármester 

Záradék: 
 

Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő 
bejegyzéssel lép hatályba, ezzel egyidejűleg Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testülete által az 511/2012. (XII.06.) számú határozattal módosított 
egységes szerkezetű alapító okirat hatályát veszti. 
 



Az alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét a Budapest Főváros IX. 
Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. (V.….) számú határozatával 
hagyta jóvá. 
 
Budapest, 2014. május … 

 dr. Bácskai János 
 polgármester 



7. számú melléklet 

Alapító okirat 
(egységes szerkezetbe foglalt) 

 
 

(Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által - a 
Napköziotthonos Óvoda elnevezéssel létesített (alapított), jelenlegi nevén „Napfény” Óvoda (1098 
Budapest, Napfény u. 4.) -  a 339/1994. (VIII. 27.) számú határozattal megalkotott Alapító Okiratot 
a 187/1999. (IV. 27.) számú, a 138/2001. (III. 27.) számú, a 498/2001. (XI. 27.) számú, a 135/2004. 
(IV. 01.) számú, a 208/2008 (VI. 04.) számú, a 322/2009. (IX. 02.) számú, a 172/2012. (V. 03.) 
számú, a 301/2012. (VII. 10.) számú, az 512/2012. (XII. 06.) számú és a ……./2014.(V…..) Bp. 
Főv. IX. Ker. Ferencváros Önk. Kt. határozatok módosították.) 
 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21.§ (3) bekezdése, az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5.§ (1)-(2) 
bekezdései, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet szerinti tartalommal az alábbi 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki: 
 
A köznevelési intézmény (továbbiakban: költségvetési szerv) 
 
1. Megnevezése: 

 
„NAPFÉNY” ÓVODA 
 

a) Székhelye: 1098 Budapest, Napfény u. 4.  
 

b) OM azonosító: 034406 
 
c) Felvehető maximális létszám: 83 fő 
 
d) Költségvetési szerv típusa: óvoda 
 

2.  Alapító szerve, alapítás éve: 
 

  IX. kerületi Tanács V. B. 1963. 
 

3.  A költségvetési szerv 
 
a) fenntartó neve és székhelye: 

 
                  Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
 

1092 Budapest, Bakáts tér 14. 
 
b) irányító szerv neve, székhelye: 

  
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 
1092 Budapest, Bakáts tér 14. 
 

4. A költségvetési szerv illetékessége, működési köre:  
 



 Budapest IX. kerület, megadott körzet szerint. 
 
 

5. A költségvetési szerv jogállása: 
 

 Önálló jogi személy. 
 

6. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 
 
Óvodai nevelés, ellátás 

 
A. Szakmai alaptevékenysége: 

 
a) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) bekezdése alapján az óvoda a 

gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai 
nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló 
foglalkozások keretében folyik. 
 

b) Az óvoda ellátja az olyan ép értelmű, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai 
nevelését, akik a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján: 
 

� egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás-
szabályozási zavarral) küzdenek.  

 
c) Az óvodai nevelés keretében a különleges étkezést igénybe vevő gyermekek ellátása 

biztosított. 
 

B. Alaptevékenységi besorolása: 
 

Államháztartási szakágazati besorolása: 
 

851020 Óvodai nevelés 
 

Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 

091110    Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
091120    Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 

feladatai 
091140    Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladata 
096010    Óvodai intézményi étkeztetés 

 
C. A nevelőmunka az óvodában pedagógiai program  szerint folyik. A pedagógiai programot a 

nevelőtestület fogadja el és az intézményvezető hagyja jóvá. A pedagógiai program azon 
rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyből a fenntartóra, a működtetőre 
többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető egyetértése szükséges. 

 
7. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége:  

 
 Vállalkozási tevékenységet nem végezhet. 

 
8. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
 
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az óvodavezető. A vezetői állás betöltése a 
mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon történik. 
Az intézményvezetőt a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 
Képviselő-testülete bízza meg a vezetői feladatok ellátásával, vezetői megbízatása határozott 



időre szól. Az óvodavezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. Az 
óvodavezető megbízása pályázat útján történik.  

 
9. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 

 
Közalkalmazotti jogviszony, melyre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény az irányadó. 
10. A feladat ellátását szolgáló vagyon: 

 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező Budapest, IX. 
kerület Napfény u. 4. szám alatti (38.236/294. hrsz. alatt felvett ) ingatlan, és mindazon 
eszközök, amelyeket a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás 
szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. 
(XII. 24.) Kormányrendelet szerinti mérleg tartalmaz.  

 
11. Vagyon feletti rendelkezés joga: 

 
Tevékenységéért, valamint a kezelésében levő vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért az 
intézmény vezetője a jogszabályban meghatározott módon felelős. 
 
Gazdálkodási feladatait az ágazati irányelvek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 
31.) Korm. rendelet (Ávr.) betartásával köteles ellátni. 
 
A jogszabályi követelményen felüli tevékenységét az Alapító anyagi lehetőségeinek 
függvényében fedezi. Az intézmény a működésére biztosított támogatást és saját bevételeit 
önállóan használhatja fel. 

 

Többletbevételeinek az Ávr. szabályai alapján Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testülete által meghatározott részét személyi ösztönzésre, a 
fennmaradó hányadot pedig dologi költségekre és fejlesztésre fordíthatja. 
 
A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat - alapfeladata teljesítésének sérelme nélkül - a 
mindenkor hatályos, a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól 
szóló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
21/2012. (VI.12.) önkormányzati rendelete szerint hasznosíthatja, bevételei növelésére 
fordíthatja. 

 
12. Az alapító okiratban foglaltak részletszabályait - figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 25.§-ára - a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. A 
Szervezeti és Működési Szabályzat azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyből a 
fenntartóra, a működtetőre többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető egyetértése 
szükséges. 

 
Budapest, 2014. május … 

 
P.H. 

 
 dr. Bácskai János 
 polgármester 

Záradék: 
 

Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő 
bejegyzéssel lép hatályba, ezzel egyidejűleg Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testülete által az 512/2012. (XII.06.) számú határozattal módosított 
egységes szerkezetű alapító okirat hatályát veszti. 



 
Az alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét a Budapest Főváros IX. 
Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. (V.….) számú határozatával 
hagyta jóvá. 
 
Budapest, 2014. május … 

 dr. Bácskai János 
 polgármester 

 



8. számú melléklet 

Alapító okirat 
(egységes szerkezetbe foglalt) 

 
(Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által - a 
Napköziotthonos Óvoda elnevezéssel létesített (alapított), jelenlegi nevén „Ugrifüles” Óvoda 
(1091. Budapest, Hurok u. 9.) - a 339/1994. (VIII. 27.) számú határozattal megalkotott Alapító 
Okiratot a 74/1999.  (II. 23.) számú, a 187/1999. (IV. 27.) számú, a 138/2001. (III. 27.) számú, a 
498/2001. (XI. 27.) számú, a 135/2004. (IV. 01.) számú, a 211/2008 (VI. 04.) számú, a 318/2009. 
(IX. 02.) számú, a 173/2012. (V. 03.) számú, a 302/2012. (VII. 10.) számú, az 513/2012. (XII. 06.) 
számú és a ……./2014.(V…..) Bp. Főv. IX. Ker. Ferencváros Önk. Kt. határozatok módosították.) 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21.§ (3) bekezdése, az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5.§ (1)-(2) 
bekezdései, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet szerinti tartalommal az alábbi egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki: 

 
A köznevelési intézmény (továbbiakban: költségvetési szerv) 
 
1. Megnevezése: 

 
„UGRIFÜLES” ÓVODA 
 

a) Székhelye: 1091 Budapest, Hurok u. 9. 
 

b) OM azonosító: 034402 
 
c) Felvehető maximális létszám: 88 fő 
 
d) Költségvetési szerv típusa: óvoda 
 

2.  Alapító szerve, alapítás éve: 
 

  IX. kerületi Tanács V. B. 1960. 
 

3.  A költségvetési szerv 
 
a) fenntartó neve és székhelye: 

 
                  Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
 

1092 Budapest, Bakáts tér 14. 
 
b) irányító szerv neve, székhelye: 

  
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete 

 
1092 Budapest, Bakáts tér 14. 

 
4. A költségvetési szerv illetékessége, működési köre:  

 
 Budapest IX. kerület, megadott körzet szerint. 



 
5. A költségvetési szerv jogállása: 

 

 Önálló jogi személy. 
 

6. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 
 
Óvodai nevelés, ellátás. 

 
A. Szakmai alaptevékenysége: 

 
a) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) bekezdése alapján az óvoda a 

gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai 
nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló 
foglalkozások keretében folyik. 
 

b) Az óvoda ellátja az olyan sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelését, akik a 
szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján: 
 

� érzékszervi fogyatékos 
� értelmi fogyatékos 
� egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás-

szabályozási zavarral) küzd.  
 

c) Az óvodai nevelés keretében a különleges étkezést igénybe vevő gyermekek ellátása 
biztosított. 
 

B. Alaptevékenységi besorolása: 
 

Államháztartási szakágazati besorolása: 
 
851020 Óvodai nevelés 

 
Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 
091110    Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
091120    Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 

    091140    Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladata 
    096010    Óvodai intézményi étkeztetés 

 
C. A nevelőmunka az óvodában pedagógiai program  szerint folyik. A pedagógiai programot a 

nevelőtestület fogadja el és az intézményvezető hagyja jóvá. A pedagógiai program azon 
rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyből a fenntartóra, a működtetőre 
többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető egyetértése szükséges. 

 
7. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége:  

 
Vállalkozási tevékenységet nem végezhet. 

 
8. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
 
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az óvodavezető. A vezetői állás betöltése a 
mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon történik. 
Az intézményvezetőt a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 
Képviselő-testülete bízza meg a vezetői feladatok ellátásával, vezetői megbízatása határozott 
időre szól. Az óvodavezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. Az 
óvodavezető megbízása pályázat útján történik.  



 
9. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 
 
Közalkalmazotti jogviszony, melyre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény az irányadó. 
 
10. A feladat ellátását szolgáló vagyon: 

 
A Budapest, IX. kerület Hurok u. 9-11. szám alatti, 38236/82 hrsz. alatt felvett, a Zöld Kakas 
Líceum Mentálhigiénés Szakközépiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel közös 
tulajdonban álló telek 3373 m2, melyből a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata tulajdonát képezi a Budapest, IX. kerület Hurok u. 9. szám alatti (38.236/82/A/1 
hrsz. alatt felvett, 543 m2) ingatlan és mindazon eszközök, amelyeket a számvitelről szóló 2000. 
évi C. törvény, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet szerinti mérleg 
tartalmaz.  
Az óvoda a tagiskolával közösen használja az ingatlant.  
 
11. Vagyon feletti rendelkezés joga: 

 
Tevékenységéért, valamint a kezelésében levő vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért az 
intézmény vezetője a jogszabályban meghatározott módon felelős. 
 
Gazdálkodási feladatait az ágazati irányelvek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 
31.) Korm. rendelet (Ávr.) betartásával köteles ellátni. 
 
A jogszabályi követelményen felüli tevékenységét az Alapító anyagi lehetőségeinek 
függvényében fedezi. Az intézmény a működésére biztosított támogatást és saját bevételeit 
önállóan használhatja fel. 

 

Többletbevételeinek az Ávr. szabályai alapján Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testülete által meghatározott részét személyi ösztönzésre, a 
fennmaradó hányadot pedig dologi költségekre és fejlesztésre fordíthatja. 
 
A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat - alapfeladata teljesítésének sérelme nélkül - a 
mindenkor hatályos, a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól 
szóló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
21/2012. (VI.12.) önkormányzati rendelete szerint hasznosíthatja, bevételei növelésére 
fordíthatja. 

 
12. Az alapító okiratban foglaltak részletszabályait - figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 25.§-ára - a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. A 
Szervezeti és Működési Szabályzat azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyből a 
fenntartóra, a működtetőre többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető egyetértése 
szükséges. 

 
Budapest, 2014. május … 

P.H. 
 dr. Bácskai János 
 polgármester 

Záradék: 
 

Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő 
bejegyzéssel lép hatályba, ezzel egyidejűleg Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 



Önkormányzata Képviselő-testülete által az 513/2012. (XII.06.) számú határozattal módosított 
egységes szerkezetű alapító okirat hatályát veszti. 
 
Az alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét a Budapest Főváros IX. 
Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. (V.….) számú határozatával 
hagyta jóvá. 
 
Budapest, 2014. május … 

dr. Bácskai János 
polgármester 



9. számú melléklet 

Alapító okirat 
(egységes szerkezetbe foglalt) 

 
 

(Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által - a 
Napköziotthonos Óvoda elnevezéssel létesített (alapított), majd „Fészek” Óvoda, jelenlegi nevén 
„Kerekerdő” Óvoda (1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37.) - a 339/1994. (VIII. 27.) számú 
határozattal megalkotott Alapító Okiratot a 187/1999. (IV. 27.) számú, a 138/2001. (III. 27.) 
számú, a 498/2001. (XI. 27.) számú, a 44/6/2003. (II. 06.) számú, a 135/2004. (IV. 01.) számú, a 
185/1/2006. (VI. 06.) számú, a 185/2.b./2006. (VI. 06.) számú, a 185/2.c./2006. (VI. 06.) számú, 
a 214/10/2008. (VI. 04.) számú, a 324/2009. (IX. 02.) számú, a 115/2011. (IV. 06.) számú, a 
167/2012. (V. 03.) számú, 297/2012. (VII. 10.) számú, az 514/2012. (XII. 06.) számú és a 
……./2014.(V…..) Bp. Főv. IX. Ker. Ferencváros Önk. Kt. határozatok módosították.) 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21.§ (3) bekezdése, az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5.§ (1)-(2) 
bekezdései, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet szerinti tartalommal az alábbi 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki: 
 
A köznevelési intézmény (továbbiakban: költségvetési szerv) 
 
1. Megnevezése: 

 
„KEREKERD Ő” ÓVODA 
 

a) Székhelye: 1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37. 
 

b) OM azonosító szám: 034411 
 
c) Felvehető maximális létszám: 405 fő  

 
A (első épület): 150 fő 
 
B (hátsó épület): 255 fő 

 
d) Költségvetési szerv típusa: óvoda 
 

2.  Alapító szerve, alapítás éve: 
 

  IX. kerületi Tanács V. B. 1982. 
 

3.  A költségvetési szerv 
 
c) fenntartó neve és székhelye: 

 
                  Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
 

1092 Budapest, Bakáts tér 14. 
 
d) irányító szerv neve, székhelye: 

  



Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 

1092 Budapest, Bakáts tér 14. 
 

4. A költségvetési szerv illetékessége, működési köre:  
 

 Budapest IX. kerület, megadott körzet szerint. 
 

5. A költségvetési szerv jogállása: 
 

 Önálló jogi személy. 
 

6. Jogszabályban meghatározott közfeladata:  
 
Óvodai nevelés, ellátás. 
 

A. Szakmai alaptevékenysége: 
 

a) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) bekezdése alapján az óvoda a 
gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai 
nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló 
foglalkozások keretében folyik. 

 
b) Az óvoda ellátja az olyan sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelését, akik a 

szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján: 
 

� mozgásszervi fogyatékos 
� értelmi fogyatékos 
� egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás-

szabályozási zavarral) küzdő gyermekek. 
 
c) Az intézmény ellátja a különleges étkezést igénybe vevő gyermekeket.  

 

d) Az óvodai nevelés keretében vízhez szoktatás, mozgásfejlesztés az intézmény tanuszodájában 
biztosított. 

 
B. Alaptevékenységi besorolása: 

 
Államháztartási szakágazati besorolása: 
 
851020 Óvodai nevelés 

 
Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 
091110    Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
091120    Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 

    091140    Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladata 
    096010    Óvodai intézményi étkeztetés 

 
C. A nevelőmunka az óvodában pedagógiai program  szerint folyik. A pedagógiai programot a 

nevelőtestület fogadja el és az intézményvezető hagyja jóvá. A pedagógiai program azon 
rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyből a fenntartóra, a működtetőre 
többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető egyetértése szükséges. 

 
 
 
 



7. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége:  
 

Vállalkozási tevékenységet nem végezhet. 
 

8. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
 
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az óvodavezető. A vezetői állás betöltése a 
mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon történik. 
Az intézményvezetőt a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 
Képviselő-testülete bízza meg a vezetői feladatok ellátásával, vezetői megbízatása határozott 
időre szól. Az óvodavezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. Az 
óvodavezető megbízása pályázat útján történik.  

 
9. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 

 
� Közalkalmazotti jogviszony, melyre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény az irányadó. 
� Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény szerint.  
 
10. A feladat ellátását szolgáló vagyon: 

 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező Budapest, IX. 
kerület, Vágóhíd u. 35. szám alatti (38.286/5 hrsz. alatt felvett) ingatlan „A” épületéből (elülső 
épület) 1584 m2 területrészt, „B” épületet (hátulsó épület) 3046 m2 területrész, továbbá 6930 m2 

udvart használ és mindazon eszközök, amelyeket a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, 
valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet szerinti mérleg tartalmaz. 

 
11. Vagyon feletti rendelkezés joga: 

 
Tevékenységéért, valamint a kezelésében levő vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért az 
intézmény vezetője a jogszabályban meghatározott módon felelős. 
 
Gazdálkodási feladatait az ágazati irányelvek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 
31.) Korm. rendelet (Ávr.) betartásával köteles ellátni. 
 
A jogszabályi követelményen felüli tevékenységét az Alapító anyagi lehetőségeinek 
függvényében fedezi. Az intézmény a működésére biztosított támogatást és saját bevételeit 
önállóan használhatja fel. 

 

Többletbevételeinek az Ávr. szabályai alapján Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testülete által meghatározott részét személyi ösztönzésre, a 
fennmaradó hányadot pedig dologi költségekre és fejlesztésre fordíthatja. 
 
A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat - alapfeladata teljesítésének sérelme nélkül - a 
mindenkor hatályos, a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól 
szóló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 
21/2012. (VI.12.) önkormányzati rendelete szerint hasznosíthatja, bevételei növelésére 
fordíthatja. 

 
12. Az alapító okiratban foglaltak részletszabályait - figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 25.§-ára - a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. A 
Szervezeti és Működési Szabályzat azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyből a 



fenntartóra, a működtetőre többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető egyetértése 
szükséges. 
 
Budapest, 2014. május … 

P.H. 
  
 dr. Bácskai János 
 polgármester 
 
 
 
 

Záradék: 
 

Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő 
bejegyzéssel lép hatályba, ezzel egyidejűleg Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testülete által az 514/2012. (XII.06.) számú határozattal módosított 
egységes szerkezetű alapító okirat hatályát veszti. 
 
Az alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét a Budapest Főváros IX. 
Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. (V.….) számú határozatával 
hagyta jóvá. 
 
Budapest, 2014. május … 
 

 dr. Bácskai János 
 polgármester 

 



10. számú melléklet 

Alapító okirat 
(egységes szerkezetbe foglalt) 

 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által a 
426/1997. (XII.16.) számú határozattal megalkotott Alapító okiratot az 521/2000. (XI. 28.) 
számú, a 222/2005. (V.24.) számú, a 332/1/3/2005. (X. 04.) számú, a 330/2009. (IX.02.) 
számú, a 110/2011. (IV. 06.) számú, a 26/2013. (I. 31.) számú, a 119/2013. (V. 16.) számú és 
a ……./2014.(V…..) Bp. Főv. IX. Ker. Ferencváros Önk. Kt. határozatok módosították.) 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratot adja ki: 
 
A költségvetési szerv:  
 
1. Megnevezése:          Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények 
 
2. Rövidített neve:      Ferencvárosi Egyesített Bölcsődék 
 
3. Székhelye:    1092 Budapest, Ráday utca 46.  
 
4. Telephelyek neve, címe:  
 

Aprók háza IX/4. sz. Bölcsőde 1092 Budapest, Ráday utca 46. 

Fehérholló IX/6.  sz. Bölcsőde  1097 Budapest, Fehérholló utca 2-4. 

Pöttyös IX/10.     sz. Bölcsőde  1098 Budapest, Pöttyös utca 8/a. 

Manó-lak IX/14.  sz. Bölcsőde  1098 Budapest, Dési Huber utca  9. 

Varázskert IX/1.   sz. Bölcsőde 1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 17. 
 
5. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
(továbbiakban: Gyvt.), valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alapján a bölcsődei ellátás keretében: 
- a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátása, szakszerű gondozása 

és nevelése (Gyvt. 42. § (1) bekezdés); 
- fogyatékos gyermekek gondozása és nevelése legfeljebb a gyermek 6 éves koráig (Gyvt. 

42. § (2) bekezdés). 
 
6. Szakmai alaptevékenysége: 
  
A) A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
 

- Bölcsődei ellátás,  
- Házi gyermekfelügyelet (Gyvt. 44.§),  



- Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások: [Gyvt.42.§(3)] 
időszakos gyermekfelügyelet, gyermektorna. 

 
 
B) Államháztartási szakágazati besorolása: 
 

 889110 Bölcsődei ellátás  
 
C) Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 
      104030 Gyermekek napközbeni ellátás 
7. Működési területe: 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros közigazgatási területe. Az üres férőhelyek terhére 
a működési területen kívüli ellátást igénylőket is fogadhat.  
 
8. Törzskönyvi száma: 509251 
 
9. Irányító szerv megnevezése és székhelye: 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 
1092 Budapest, Bakáts tér 14. 
 
10. Alapító, fenntartó megnevezése és székhelye: 
  
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata  
 
1092 Budapest, Bakáts tér 14. 
 
11. A költségvetési szerv jogállása: jogi személy 
 
12. Vállalkozás: vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
 
13. Vezetőjének megbízási rendje: 
 
Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. § (2) 
bekezdése, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a 
szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról 
szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. §-a alapján bízza meg. 
 
14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: 
 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján közalkalmazotti 
jogviszony. 
 
15. Telephelyei és a feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata az intézmény kizárólagos 
használatába adja az Önkormányzat tulajdonát képező:  

Budapest IX. kerület Ráday u. 26. (36927 hrsz. alatt felvett) 100 férőhelyes ingatlant, 

Budapest IX. kerület Thaly Kálmán u. 17. szám alatti (37714/2 hrsz. alatt felvett) 40 férőhelyes 

ingatlant, 

Budapest IX. kerület Fehérholló utca 2-4. (38266/7 hrsz. alatt felvett) 60 férőhelyes ingatlant, 



Budapest IX. kerület Pöttyös utca 8/a. szám alatti (38236/75 hrsz. alatt felvett) 42 férőhelyes 
ingatlant, 

Budapest IX. kerület Dési Huber utca 9. (38236/366 hrsz. alatt felvett) 76 férőhelyes 
ingatlant. 
 
 
16. Feladatellátást szolgáló vagyon: 
 
Az intézmény vagyonleltárában nyilvántartott tárgyi eszközök, valamint Budapest Főváros 
IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonában levő ingatlanok. 
 
17. Vagyon feletti rendelkezés: 
 
Tevékenységéért, valamint a kezelésében levő vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért a 
vezető a jogszabályban meghatározott módon felelős. 
Gazdálkodási feladatait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet betartásával köteles ellátni. 
A jogszabályi követelményen felüli tevékenységét az Alapító anyagi lehetőségeinek 
függvényében fedezi.  
A működésére biztosított támogatást és a saját bevételeit önállóan használhatja fel.  
 
Többletbevételeinek az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. 
(XII. 31.) Korm. rendelet szabályai alapján Budapest Fővárosi IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete által meghatározott részét személyi ösztönzésre, a 
fennmaradó hányadot pedig dologi költségekre és fejlesztésre fordíthatja.  
 
A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat – alapfeladata teljesítésének sérelme nélkül 
– a mindenkor hatályos, a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-
testületének 21/2012. (VI. 12.) önkormányzati rendelete szerint hasznosíthatja, bevételei 
növelésére fordíthatja. 
 
Budapest, 2014. május … 

P.H. 
  
 dr. Bácskai János 
 polgármester 
Záradék: 
 
Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő 
bejegyzéssel lép hatályba, ezzel egyidejűleg Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testülete által a 119/2013. (V.16.) számú határozattal módosított 
egységes szerkezetű alapító okirat hatályát veszti. 
 
Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. (V.….) számú határozatával hagyta jóvá. 
 
Budapest, 2014. május … 
 
 dr. Bácskai János 
 polgármester 
 



11. számú melléklet 
Egységes szerkezetbe foglalt  

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratot adja ki: 
 
A költségvetési szerv:  
 
1. Megnevezése:  Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények 

Igazgatósága 
 

    Rövidített neve: FESZGYI 
 

2. Székhelye:   1095 Budapest, Mester u. 19. 
 
3. Telephelyei:   1098 Budapest, Pöttyös u. 11. 

1094 Budapest, Balázs Béla u. 22/B fsz. 
1094 Budapest, Berzenczey u. 26. 
1091 Budapest, Üllői út 69. 
1097 Budapest, Ecseri úti Metró Aluljáró 
1097 Budapest, Fehérholló u. 2-4. 
1092 Budapest, Knézich u. 17. 
1095 Budapest, Mester u. 33-35. 
1098 Budapest, Toronyház u. 11 
1098 Budapest, Friss u. 5. 
1097 Budapest, Ecseri út 19. 
1094 Budapest, Tűzoltó u. 23. 
1092 Budapest, Ferenc krt. 8. 
1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28. 
1096 Budapest, Haller u. 52. 
 

    Jogelődjének megnevezése: Ferencvárosi Egyesített Családsegítő Központ és Intézményei 
 

4. Közfeladata:  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Szt.) foglaltak 
szerinti szociális alapszolgáltatás és szociális szakellátás; 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyvt.) foglaltak 
szerinti gyermekjóléti alapellátás. 

 

5. Szakmai alaptevékenysége:  
 

- Étkeztetés (Szt. 62. §) 
- Házi segítségnyújtás (Szt. 63. §) 
- Családsegítés (Szt. 64. §)  
- Utcai szociális munka (Szt. 65/E) 
- Nappali ellátás (Szt. 65/F) 
- Átmeneti elhelyezés – időskorúak gondozóháza (Szt. 80. §)  
- Gyermekjóléti szolgálat (Gyvt. 40. §) 

•••• kórházi szociális munka 
•••• utcai, lakótelepi szociális munka  
•••• kapcsolattartási ügyelet 

- Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása 
(Gyvt. 45. §) 

 



 
6. Államháztartási szakágazati besorolása:  889900 Máshova nem sorolt egyéb szociális 
  ellátás bentlakás nélkül 
 
7. Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 

101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása 
102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti 

ellátása 
102030 Idősek, demens betegek nappali 

ellátása 
104012 Gyermekek átmeneti ellátása 
104042 Gyermekjóléti szolgáltatások 
107016 Utcai szociális munka 
107051 Szociális étkeztetés 
107052 Házi segítségnyújtás 
107054 Családsegítés  

 
8. Illetékessége és működési köre: 
 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros közigazgatási területe. 
Az üres férőhelyek terhére a működési területen kívüli ellátást 
igénylőket is fogadhat. 

 
9. Alapító, fenntartó megnevezése és székhelye:  
 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
   1092 Budapest, Bakáts tér 14. 
 
10. Irányító szerv megnevezése és székhelye: 
 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

   1092 Budapest, Bakáts tér 14. 
 
11. Vezetőjének megbízási rendje: 
 

Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete – a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. § (2) bekezdése, 
valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. 
rendelet 1/A. §-a alapján – bízza meg. 
 

12. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: 
 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
alapján közalkalmazotti jogviszony, valamint megbízásos jogviszony a 
Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerint. 
 

13. A feladatellátást szolgáló vagyon:  
 

Az intézmény vagyonleltárában nyilvántartott tárgyi eszközök, valamint 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 
tulajdonában levő ingatlanok. 



 
14. Vagyon feletti rendelkezés:  
 

Tevékenységéért, valamint a kezelésében levő vagyontárgyak 
rendeltetésszerű használatáért a vezető a jogszabályban meghatározott 
módon felelős. 
Gazdálkodási feladatait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet betartásával köteles 
ellátni. 
A jogszabályi követelményen felüli tevékenységét az Alapító anyagi 
lehetőségeinek függvényében fedezi. 
A működésére biztosított támogatást és a saját bevételeit önállóan 
használhatja fel.  
Többletbevételeinek az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályai alapján 
Budapest Fővárosi IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 
Képviselő-testülete által meghatározott részét személyi ösztönzésre, a 
fennmaradó hányadot pedig dologi költségekre és fejlesztésre 
fordíthatja.  
A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat – alapfeladata 
teljesítésének sérelme nélkül – a mindenkor hatályos, a Budapest 
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (VI. 12.) 
önkormányzati rendelete szerint hasznosíthatja, bevételei növelésére 
fordíthatja. 
 

15. Vállalkozás: Vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
 
Budapest, 2014. május … 

P.H. 
  __________________  
 dr. Bácskai János 
 polgármester 
Záradék: 
 
Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő 
bejegyzéssel lép hatályba, ezzel egyidejűleg Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete által a 332/2005. (X. 04.) számú határozattal 
megalkotott, a 23/2006. (I. 17.) számú határozattal, a 244/2007. (X. 03.) számú határozattal, a 
398/2008. (XII. 03.) számú határozattal, a 239/2009. (IX. 02.) számú határozattal, a 17/2011. 
(I. 19.) számú határozattal, a 111/2011. (IV. 06.) számú határozattal, a 292/2011. (X. 05.) 
számú határozattal, valamint a 335/2011. (XI. 09.) számú határozattal, valamint a 204/2013. 
(VIII. 26.) számú határozattal módosított egységes szerkezetű alapító okirat hatályát veszti. 
 
Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata …../2014. (05….) számú határozatával hagyta jóvá. 
 
Budapest, 2014. május … 

P.H. 
  __________________  
 dr. Bácskai János 

polgármester 
 



12. számú melléklet 
Egységes szerkezetbe foglalt  

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 
(XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki: 
 
A költségvetési szerv:  

 
1. Megnevezése:   Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei 
 
    Rövidített neve:  FMK 
 
2. Székhelye:  1096 Budapest, Haller u. 27. 

 
3. Telephelyei:    

Dési Huber István Művelődési Ház  1098 Toronyház u. 17/b 
Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény 1092 Ráday u. 18. 
Ferencvárosi Pincegaléria   1095 Mester u. 5. 
József Attila Emlékhely   1095 Gát u. 3. 
Pinceszínház                           1093 Török Pál u. 3. 
Közösségi Ház     1098 Toronyház u. 3. fszt. 

 
4. Közfeladata: 
 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 
szóló 1997. évi CXL. törvény 78. § (1) bekezdés alapján közfeladata a közművelődés, 
mely magába foglalja a művelődési házak tevékenységének ellátását. 

 
5. Szakmai alaptevékenysége:  

 
Közművelődési feladatellátás a 1997 évi CXL. törvény alapján: 
a) területi szintű közművelődési tevékenységek szervezése, támogatása, a közművelődési 
feladatellátás, a közművelődési intézmények és a közösségi színterek működésének 
kérdéseiben szakmai szolgáltatás biztosítása, a közművelődés minőségbiztosítási, -
fejlesztési rendszere működésének segítése, 
b) együttműködés az országos, a hazai és a nemzetközi szakmai szervezetekkel, 
c) a terület- és vidékfejlesztési célokkal összhangban közművelődési tevékenységgel 
összefüggő elemzések és fejlesztő programok készítése és hasznosítása, szakmai 
műhelyek működtetése, innovatív kezdeményezések támogatása, közreműködés a 
kulturális alapú gazdaságfejlesztésben a kreatív és kulturális ipari szolgáltatások 
fejlesztésével, 
d) a területi szintű amatőr művészeti, népművészeti, hagyományőrző tevékenységek 
megőrzésének és fejlesztésének, a népi iparművészet, az élethosszig tartó tanulás, a 
tanórán kívüli nevelés, a felnőttképzés, az ismeretterjesztés, a közösségfejlesztés, a 
honismereti, helytörténeti kutatás, az anyanyelvápolás, a kulturális turizmus, a 
népfőiskolai mozgalom szakmai támogatása, 
e) közművelődési információs szolgáltatás nyújtása, tematikus adatbázisok létrehozása és 
működtetése, részvétel az országos információs adatbázis működtetésében és a 
közművelődési statisztikai adatgyűjtésben, 
f) a területi szintű értéktárak összeállításának módszertani segítése, területi kulturális 
regiszter gondozása, az adott terület és a főváros szellemi, tárgyi, természeti kulturális 
örökségének, környezeti, művészeti, közművelődési sajátosságainak bemutatása, 
közreműködés digitális archívum működtetésében, 



g) a közművelődési tevékenységek szervezőinek, vezetőinek szakmai képzése és 
továbbképzése, szakkiadványok megjelentetése. 
 
Muzeális feladatellátás a 1997 évi CXL. törvény alapján: 
a) a kulturális javak egységes szaktudományos szempontok szerint, tudományos 
szaktevékenység keretében kialakított, nyilvántartott és dokumentált együttesét őrzi, 
gondozza és kiállításon bemutatja, 
b) biztosítja a kulturális javakhoz kapcsolódó kutatási tevékenység lehetőségét, 
c) kultúraközvetítő, közművelődési tevékenységével hozzájárul az egész életen át tartó 
tanulás folyamatához, 
d) közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat rendez, 
e) együttműködik a nevelési-oktatási intézményekkel és múzeumpedagógiai 
programjaival segíti az iskolai és iskolán kívüli nevelés céljainak elérését, 
f) elvégzi a kulturális javak múzeumpedagógiai célú feldolgozását, folyamatosan 
megújuló múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai programkínálatot biztosít, 
g) az intézmény turisztikai vonzerejének felhasználásával, a látogatóknak nyújtandó 
szolgáltatásokkal helyi és országos szinten elősegíti a gazdaság élénkítését.” 

 
6. Államháztartási szakágazati besorolása:  
 

932900  Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 
 
7. Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 

016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
082020 Színházak tevékenysége 
082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) 
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 
082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység 
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 
082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 
083020 Könyvkiadás 
083030 Egyéb kiadói tevékenység 
084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai 

szolgáltatások fejlesztése, működtetése 
086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 
102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok 
104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok 
107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok 
 

8. Illetékessége és működési köre: 
 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros közigazgatási területe. 
 

9. Alapító, fenntartó megnevezése és székhelye:  
 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
1092 Budapest, Bakáts tér 14. 

 
10. Irányító szerv megnevezése és székhelye: 
 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1092 Budapest, Bakáts tér 14. 

 
11. Vezetőjének megbízási rendje: 
 



Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény 23. § (2) bekezdése alapján – bízza meg. 

 
 
12. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: 
 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján 
közalkalmazotti jogviszony, valamint megbízásos jogviszony a Polgári 
törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerint. 

 
13. A feladatellátást szolgáló vagyon:  
 

Az intézmény vagyonleltárában nyilvántartott tárgyi eszközök, valamint Budapest 
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában levő ingatlanok. 

 
14. Vagyon feletti rendelkezés:  
 

Tevékenységéért, valamint a kezelésében levő vagyontárgyak rendeltetésszerű 
használatáért a vezető a jogszabályban meghatározott módon felelős. 
Gazdálkodási feladatait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet betartásával köteles ellátni. 
A jogszabályi követelményen felüli tevékenységét az Alapító anyagi lehetőségeinek 
függvényében fedezi. 
A működésére biztosított támogatást és a saját bevételeit önállóan használhatja fel.  
Többletbevételeinek az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályai alapján Budapest Fővárosi IX. kerület 
Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által meghatározott részét 
személyi ösztönzésre, a fennmaradó hányadot pedig dologi költségekre és fejlesztésre 
fordíthatja.  
A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat – alapfeladata teljesítésének sérelme 
nélkül – a mindenkor hatályos, a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, 
és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (VI. 12.) önkormányzati rendelete 
szerint hasznosíthatja, bevételei növelésére fordíthatja. 

 
15. Vállalkozás: 
 

Az intézmény kiadásaiban a vállalkozói tevékenység felső határa 50 %. 
 
Budapest, 2014. május … 

P.H. 
  __________________  
 dr. Bácskai János 
 polgármester 

Záradék: 
 

Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő 
bejegyzéssel lép hatályba, ezzel egyidejűleg Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által a 423/1994. (X. 18.) számú 
határozattal megalkotott, a 75/1999 (II. 23.) számú, a 96/2003. (III.6) számú, a 
327/2009. (IX. 02.) számú, a 74/2011. (III.02.) számú, a 382/2011. (XII. 07.) számú, 
az 549/2012. (XII. 14.) számú, valamint a 296/2013.(XII.12) számú határozattal 
módosított egységes szerkezetű alapító okirat hatályát veszti. 



 
Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata …../2014. (05….) számú határozatával hagyta jóvá. 

 
Budapest, 2014. május … 

P.H.   
 dr. Bácskai János 
 polgármester 



13. számú melléklet 
Egységes szerkezetbe foglalt  

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratot adja ki: 

 
A költségvetési szerv:  

 
1. Megnevezése:   Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ 

 

    Rövidített neve:  FIÜK 
 

2. Székhelye:   1095 Budapest, Mester u. 19. 
 

3. Telephelyei:   
1092 Budapest, Bakáts tér 12. 
1095 Budapest, Gát u. 6. 
1097 Budapest, Thaly K. u. 17.  
1097 Budapest, Vágóhíd u. 35.  
1095 Budapest, Mester u. 67. 
1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 1. 
1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 13. 
1096 Budapest, Vendel u. 1. 
1093 Budapest, Lónyay u. 4/c-8. 
1096 Budapest, Telepy u. 17. 
1098 Budapest, Lobogó u. 1. 
1098 Budapest, Toronyház u. 21. 
1098 Budapest, Napfény u. 3. 
1092 Budapest, Köztelek u. 8. 
1098 Budapest, Toronyház u. 21. J. 1. 
1096 Budapest, Vendel u. 14-16. 
8044 Kincsesbánya, Rákhely kerület 03041 hrsz. 
8638 Balatonlelle, Erdősor utca 3. 

 
4. Közfeladata: 
 

Intézmény üzemeltetési feladatok ellátása, valamint 2013. 01. 01-től a köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (4) bekezdésében foglalt, valamint a 76. § (1) és (3) 
bekezdésében részletezett működtetési feladatok ellátása 

 
5. Szakmai alaptevékenysége:  

A hatáskörébe utalt önállóan működő költségvetési intézmények pénzügyi-, számviteli,- 
gazdasági, munkaügyi és illetmény számfejtési feladatait végzi, beleértve a 
könyvvezetési és beszámolási kötelezettségeket is, a hatályos jogszabályoknak 
megfelelően. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján az Önkormányzat 
illetékességi területén lévő, az Önkormányzat tulajdonában álló, az állami 
intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmények feladatainak 
ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetése, a működtetéssel összefüggő 
személyi feltételek biztosítása. 



6. Államháztartási szakágazati besorolása:  
 

841211 Oktatás igazgatása 
 
7. Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 

013350  Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok  
013360   Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 

szolgáltatások  
041170  Műszaki vizsgálat, elemzés  
081071  Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 
082091  Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése   
091220  Köznevelési intézmény 1–4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával 

összefüggő működtetési feladatok 
092120 Köznevelési intézmény 5–8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával 

összefüggő működtetési feladatok 
092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti 

oktatásával összefüggő működtetési feladatok 
096010  Óvodai intézményi étkeztetés 
096020  Iskolai intézményi étkeztetés 

 
8. Illetékessége és működési köre: 
 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros közigazgatási területe. 
 
9. Alapító, fenntartó megnevezése és székhelye:  
 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
1092 Budapest, Bakáts tér 14. 

 
10. Irányító szerv megnevezése és székhelye: 
 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1092 Budapest, Bakáts tér 14. 

 
11. Vezetőjének megbízási rendje: 
   

Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény 23. § (2) bekezdése alapján – bízza meg. 

 
12. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: 
 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján 
közalkalmazotti jogviszony, valamint megbízásos jogviszony a Polgári 
törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerint. 

 
13. A feladatellátást szolgáló vagyon:  
 

Az intézmény vagyonleltárában nyilvántartott tárgyi eszközök, valamint Budapest 
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában levő ingatlanok. 

 
14. Vagyon feletti rendelkezés:  
 

Tevékenységéért, valamint a kezelésében levő vagyontárgyak rendeltetésszerű 
használatáért a vezető a jogszabályban meghatározott módon felelős. 



Gazdálkodási feladatait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet betartásával köteles ellátni. 
A jogszabályi követelményen felüli tevékenységét az Alapító anyagi lehetőségeinek 
függvényében fedezi. 
A működésére biztosított támogatást és a saját bevételeit önállóan használhatja fel.  
Többletbevételeinek az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályai alapján Budapest Fővárosi IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által meghatározott részét 
személyi ösztönzésre, a fennmaradó hányadot pedig dologi költségekre és fejlesztésre 
fordíthatja.  
A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat – alapfeladata teljesítésének sérelme 
nélkül – a mindenkor hatályos, a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, 
és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (VI. 12.) önkormányzati rendelete 
szerint hasznosíthatja, bevételei növelésére fordíthatja. 

 
15. Vállalkozás: 
 
A vállalkozási tevékenység mértéke az éves tényleges kiadásainak 20%-át nem haladhatja 
meg. 
 
Budapest, 2014. május … 

P.H. 
  __________________  
 dr. Bácskai János 
 polgármester 

 
Záradék: 
 
Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő 
bejegyzéssel lép hatályba, ezzel egyidejűleg Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete által a 448/2012. (XI. 08.) számú határozattal 
megalkotott, a 120/2013. (V. 16.) számú, a 205/2013. (VIII. 26.) számú, valamint a 
266/2013. (XI.07.) számú határozattal módosított egységes szerkezetű alapító okirat 
hatályát veszti. 
 
Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata …../2014. (05….) számú határozatával hagyta jóvá.” 
 
Budapest, 2014. május … 

P.H. 
  __________________  

 dr. Bácskai János 
polgármester 

 
 


