
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

      Iktató szám: 97/2017. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. április 20.-i ülésére 

 
Tárgy:   Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott 

Ferencvárosi Csudafa Óvoda átszervezése  
 

Előterjesztő:  Zombory Miklós alpolgármester 
 

Készítette:  Szilágyi Imre irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda 
dr. Tomasószkiné dr. Kovács Györgyi csoportvezető, Intézményfelügyeleti Csoport 
Bukovszki Andrásné, Intézményfelügyeleti Csoport 

 

Előzetesen tárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság, 2017. április 19. 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Világos István s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 
 

A döntéshez  egyszerű   

  minősített X többség szükséges. 

 
  
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  

 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  

 

 



                                                                                             

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13. § 

(1) 6. pontja értelmében, a helyi önkormányzat feladata a helyi közfeladatok körében gondoskodni az 

óvodai ellátásról. 
 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) bekezdés a) pontja 

szerint a fenntartó dönt a köznevelési intézmény létesítéséről, nevének megállapításáról, gazdálkodási 

jogköréről, átszervezéséről, megszüntetéséről, alapfeladatainak módosításáról, fenntartói jogának 

átadásáról. 
 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. január 26-i ülésén 

10/2017. (I.26.) számú határozatával kifejezte azt a szándékát, hogy a fenntartásában működő Ferencvárosi 

Csudafa Óvodát átszervezi, a 1095 Budapest, Soroksári út 136. szám alatt lévő telephely megszüntetésével 

tekintettel arra, hogy a Ferencvárosi Csudafa Óvoda 1095 Budapest, Soroksári út 136. szám alatt lévő 

telephelye 50 gyermek befogadására alkalmas. A telephely körzetéhez tartozó lakóházak - „Dzsumbuj” - az 

évek folyamán lebontásra kerültek, ezért évről évre csökkent a telephely kihasználtsága. 

  

Nevelési év 
Telephelyen a gyermekek száma 

– tárgyév október 1. 

2013/2014 35 

2014/2015 35 

2015/2016 22 

2016/2017 17 
 

Az elmúlt évek csökkenő tendenciája alapján a 2017/2018. nevelési évben várhatóan tovább csökken a 

tagintézménybe járó gyermekek száma. Az Nkt. 4. számú melléklete, az óvodai csoportlétszámot minimum 

13 főben határozza meg. 
 

Az átszervezés eljárási lépései 

1. szándéknyilatkozat - elvi döntés (2017. január 26.) 

2. vélemények beszerzése, egyeztetések lebonyolítása (2017. február 27.) 

3. döntés (2017. április 20.) 

4. költségvetési rendelet módosítása (2017. május-június) 

5. az esetleges létszámcsökkentések lebonyolítása (döntést követően folyamatos) 

6. intézményi dokumentumok, szabályzatok módosítása, jóváhagyása. 
 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Nkt. 83.§ (4)-(5) bekezdésében előírtaknak 

megfelelően a javasolt intézményi átszervezésekkel kapcsolatosan az alkalmazotti és szülői közösségnek, 

véleményezési jog biztosításra került. 
 

Az átszervezéssel kapcsolatos szülői értekezlet és alkalmazotti közösség értekezlete 2017. február 27. 

napján megtartásra kerültek. A szülői értekezletet megelőzően összesített szülő kérdések megválaszolásra 

kerültek az értekezlet alakalmával, melyet a szülők tudomásul vettek. Az alkalmazotti közösség 

értekezletén is tudomásul vették a dolgozók az átszervezés szükségességét.  Az átszervezéssel összefüggő 

dokumentumok (jegyzőkönyvek, jelenléti ívek, nyilatkozatok stb.) a Budapest Főváros IX. Kerület 

Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Irodáján megtekinthetők.   
 

A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ intézményvezetője az átszervezést érintően jelen döntést 

követően összesíti az esetleges plusz költségvetési finanszírozási igényeket, melyet jelez a fenntartó felé. 
 

Az átszervezéssel érintett intézményben a munkáltatói jogokat az intézményvezetője gyakorolja, munkajogi 

intézkedések a Képviselő-testületi döntést követően hajthatók végre. 
 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására. 
 

Budapest, 2017. április 13. 

  

     Tisztelettel: 

                                                                                            

                                                                                        Zombory Miklós s.k. 

                                                                                          alpolgármester 



Határozati javaslat: 

 

 

1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a fenntartásában működő Ferencvárosi Csudafa Óvodát 2017. augusztus 31. napjával 

átszervezi, a 1095 Budapest, Soroksári út 136. szám alatt lévő telephely megszüntetésével. 

 

Határidő: 2017. augusztus 31. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester  

 

2. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 

polgármestert, hogy gondoskodjon az átszervezéssel kapcsolatos költségvetés módosítási és 

munkaügyi feladatok ellátásáról. 

 

             Határidő: folyamatos 

             Felelős: dr. Bácskai János polgármester  

  

3. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 

polgármestert, hogy a Ferencvárosi Csudafa Óvoda telephelyének helyt adó ingatlan – a 

Budapest IX. kerület, Soroksári út 136. (Illatos út 2-4.) szám alatti 38191/2 hrsz. – ügyében 

egyeztessen a tulajdonossal a fennálló használati szerződésről. 

 

Határidő: 2017. augusztus 31. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester  

      

4. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 

polgármestert, hogy gondoskodjon az átszervezéssel érintett Ferencvárosi Csudafa Óvoda 

alapító okiratának  módosításáról, valamint a változás nyilvántartásokban történő 

átvezetéséről.   

 

           Határidő: 2017. szeptember 30.  

Felelős: dr. Bácskai János polgármester  

 

5. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri 

Surmanné Keztyűs Tündét, a Ferencvárosi Csudafa Óvoda vezetőjét, hogy az intézmény 

Pedagógiai Programját, Szervezeti és Működési Szabályzatát, Házirendjét vizsgálja felül. 

 
            Határidő: 2017. szeptember 30.   

Felelős: Surmanné Keztyűs Tünde intézményvezető 

 

 

 


