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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

ALPOLGÁRMESTER  
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet (továbbiakban: Ávr.) hatálybalépésével, szükségessé vált a Budapest Főváros IX. 
kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő nevelési-oktatási 
intézmények alapító okiratainak felülvizsgálata, és a jogszabályi változások átvezetése. 
 
A nevelési-oktatási intézményekre vonatkozó speciális szabályokat a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Közoktv.) tartalmazza, amely szintén módosult az 
elmúlt időszakban, ezért ennek is meg kell feleltetni az alapító okiratok tartalmát. 
 
Hatályba lépett a szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. 
(XII. 31.) NGM rendelet, ezért elengedhetetlen az államháztartási szakfeladatok kódszámának 
és megnevezésének felülvizsgálata, az ennek megfelelő esetleges változások feltüntetése. 
 
Alapító okirataink utolsó módosítása óta hatályon kívül helyezték a költségvetési szervek 
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényt, valamint az államháztartás 
működési rendjéről rendelkező 217/1998. (XII. 30.) számú kormányrendeletet; amelyek 
helyett a hatályos jogszabályokra való hivatkozást kell tartalmaznia dokumentumainknak. 
 
Az alapító okirat tartalmát az Ávr. 5. §-a az alábbiak szerint határozza meg: 
 

„5.§(1) Az alapító okirat tartalmazza a költségvetési szerv: 
a) nevét, székhelyét, esetleges telephelyeit, 
b) az alapításáról rendelkező jogszabály teljes megjelölését, ha az alapításról 
jogszabály rendelkezett, 
c) közfeladatát és alaptevékenységét az államháztartás szakfeladatrendje 
szerinti bontásban, államháztartási szakágazati besorolását, 
d) illetékességét, működési körét, 
e) irányító szervének nevét, székhelyét, 
f) gazdálkodási besorolását, 
g) vezetőjének megbízási rendjét, és 
h) a foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölését. 

(2) Az alapító okirat - az (1) bekezdésben foglaltakon túl - az alábbiak fennállása 
esetén tartalmazza a költségvetési szerv 

a) jogelődjének megnevezését, székhelyét, 
b) vállalkozási tevékenysége felső határát a módosított kiadási előirányzatok 
arányában, és 
c) megszűnésének időpontját vagy pontos feltételét, ha határozott időre vagy 
bizonyos feltétel bekövetkeztéig hozzák létre. 



(3) Ha az alapítói jogok és az irányítási jogok gyakorlására jogosult személye eltér, az 
alapító okiratban mindkettőt meg kell jelölni. Ha a költségvetési szervnek felügyeleti 
szerve van, ezt kell felügyeleti szerv elnevezéssel megjelölni az alapító okiratban. 
(4) Az alapító okirat módosítása esetén el kell készíteni és a módosító okirathoz 
csatolni az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot is.” 
 
 

 
Az alapító okirat Közoktv. 37. § (5) bekezdésében meghatározott kötelező tartalmi elemei: 

 
„37. § (5) A közoktatási intézmény alapító okirata tartalmazza az 

a) intézmény nevét, az alapító, illetve a fenntartó nevét és címét, 
b) intézmény típusát, alaptevékenységét, nemzetiségi és más feladatait, 
tagintézményét, a feladatellátást szolgáló vagyont, a vagyon feletti 
rendelkezés jogát, az intézmény székhelyének és valamennyi telephelyének 
címét, nevelési-oktatási intézmény esetén az intézménybe felvehető maximális 
gyermek-, tanulólétszámot, a tagozat megnevezését, iskola esetén az 
évfolyamok számát, alapfokú művészetoktatás esetén a művészeti ágak, azon 
belül a tanszakok megnevezését, 
c) a gazdálkodással összefüggő jogosítványokat.” 

 
A jogszabályváltozások miatt az alábbi elemek módosulnak: 
 

- a hatályos jogszabályokra való hivatkozást át kell vezetni a preambulumon, 
 

- az intézmény működési köre fogalom helyett az intézmény illetékessége, működési 
köre kifejezést kell használni.  

 
- törölni kell a 2008. évi CV. törvény által 2009-ben bevezetett „közszolgáltató, 

közoktatási közintézmény” megjelölést, helyette a közoktatási törvény szerinti 
intézménytípus fogalmát kell alkalmazni – általános iskola, óvoda,                                                                
 

- a tevékenység jellege alapján és a feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója kifejezések 
helyébe a „gazdálkodási besorolása” elnevezés lépett, 
 

- megszűnt a költségvetési szerveknél a kiegészítő és kisegítő tevékenység, csak 
alaptevékenységet és vállalkozói tevékenységet lehet megjelölni, 
 

- egyes szakfeladatrend és szakágazati számok megváltoztak. 
 
 
Az Áht. 8. § (5) bekezdése szerint az alapító okiratot, mint alapító, a képviselő-testület adja 
ki. 
 
A fenti jogszabályváltozásoknak megfelelően valamennyi önkormányzati fenntartású 
nevelési-oktatási intézmény alapító okiratát a mellékletnek megfelelő tartalommal – 
módosítani szükséges. 
 
Egyes intézményeink alapító okiratainak módosítását a jogszabályváltozások mellett azok 
átszervezése is indokolja. Az átszervezések okán javaslom, hogy az alábbi intézmények 
alapító okiratainak módosítását külön előterjesztés alapján tárgyalja és fogadja el a Képviselő-
testület. 
  



 
� Dominó Általános Iskola 
� József Attila Általános iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
� Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
� Ferencvárosi Nevelési Tanácsadó 
� Leövey Klára Gimnázium és Szakközépiskola 
� Molnár Ferenc Általános Iskola 
� Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium 

 
 
 
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, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati 
javaslatokat elfogadni szíveskedjenek! 
 
 
Budapest, 2012. április 25. 
 
 
 
 
         Formanek Gyula s.k. 
                   alpolgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1092 Budapest, Bakáts tér 14. Tel.: 215-7420, fax.:216-3288, e-mail: formanekgy@ferencvaros.hu 



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

Bakáts téri Ének-Zenei Általános Iskola Alapító Okiratának módosításáról 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói 
jogkörében a Bakáts téri Ének-Zenei Általános Iskola Alapító Okiratát az alábbiak szerint 
módosítja: 
 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
 

1. Az Alapító Okirat preambuluma helyébe az alábbi szöveg lép: 
„Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete, - a Bakáts téri Ének-Zenei Általános Iskola (1092 Budapest,Bakáts 
tér 12.) számára –  közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) 
bekezdésben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. 
§ (1) bekezdése és 8. § (4) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-
ában megjelölt tartalmi követelményekre figyelemmel, a 187/1994. (IV. 26.) 
számú határozattal megalkotott és a 272/1/1997.  (IX. 6.) számú, a 138/2001. 
(III. 27.) számú, a 44/8/2003. (II. 6.) számú, a 135/2004. (IV. 01.) számú, a 
265/2008. (VIII. 27.) számú, a 304/2009. (IX. 02.) számú, a ………/2012.(……) 
számú határozatokkal módosított alapító okirata alapján az alábbi egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki.” 

 
2. Az Alapító Okirat 1. pontjából az alábbi szöveg törlésre kerül: 

„OM azonosítója: OM 034 937” 
 

3. Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„3. Fenntartó és irányító szerve, székhelye: 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
Székhelye: 
1092 Budapest, Bakáts tér 14.” 

 
4. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„4. Közfeladata: 
Közoktatással kapcsolatos feladatok ellátása, mely magába foglalja az 
általános iskolai nevelést és oktatást.” 

 
5. Az Alapító Okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „5. Illetékessége, működési köre: 
Budapest IX. kerület, megadott körzet szerint kötelezően.” 

 
6. Az Alapító Okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „6. Jogállása, gazdálkodási besorolása: 
önálló jogi személy 
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.” 
 

 
7. Az Alapító Okirat 7. pontjából az alábbi szövegrész törlésre kerül: 

„közszolgáltató, közoktatási közintézmény.” 
 

8. Az Alapító Okirat 9. pontjából az alábbi szövegrész törlésre kerül: 
„feladatát a közoktatási törvény alapján látja el” 



 
9. Az Alapító Okirat 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„10. Alaptevékenysége 
 
Alaptevékenysége, államháztartási szakágazati besorolása: 
852010 Alapfokú oktatás 
 
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: 
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása  
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatás (1-4. 
évfolyam) 
(emelt szintű ének-zeneioktatás) 
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 
nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
(emelt szintű ének-zenei oktatás) 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 
évfolyam) 
(emelt szintű ének-zenei oktatás) 
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 
nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
(emelt szintű ének-zenei oktatás) 
- iskolai könyvtár működtetése 
- képességkibontakoztató felkészítés 
A sajátos nevelési igényű tanulóknál: 
integrálható 
- érzékszervi (látás) fogyatékos 
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzd 
valamint 
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 
rendellenességével küzd 
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
855100 Sport, szabadidős képzés 
855200 Kulturális képzés 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
 
Vállalkozás:  
Vállalkozási tevékenységet nem folytat” 

 
10. Az Alapító Okirat 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „12. 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. 
 
A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat - alapfeladata teljesítésének 
sérelme nélkül – Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának mindenkor hatályos vagyonrendelete szerint 
hasznosíthatja, bevételei növelésére fordíthatja. 
 
Többletbevételeinek az Ávr. szabályai alapján Budapest Főváros IX. kerület 
Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által meghatározott részét 
személyi ösztönzésre, a fennmaradó hányadot pedig dologi költségekre és 
fejlesztésre fordíthatja.” 

 
 

11. Az Alapító Okirat 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 „13. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az igazgató. 
A vezetői állás betöltése a mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon 
történik. 
A vezető megbízásának joga Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testületét illeti meg, az egyéb munkáltatói 
jogokat a polgármester gyakorolja.” 
 

12. Az Alapító Okirat 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„14. Foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszony megjelölése: 
A foglalkoztatottakat az intézmény vezetője közalkalmazotti jogviszony, 
munkaviszony illetve megbízási viszony keretében alkalmazza.” 

 
13. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan 

tartalommal érvényesek. 
 
14. Jelen Módosító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba. 
 
Budapest, 2012. május  

Dr. Bácskai János  
polgármester 

 
 
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester 
Határidő:  8 nap  
 



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

Kosztolányi Dezső Általános Iskola Alapító Okiratának módosításáról 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói 
jogkörében a Kosztolányi Dezső Általános Iskola Alapító Okiratát az alábbiak szerint 
módosítja: 
 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
 

1. Az Alapító Okirat preambuluma helyébe az alábbi szöveg lép: 
„Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete, - a Kosztolányi Dezső Általános Iskola (1091 Budapest, Ifjúmunkás 
u. 1.) számára – közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) 
bekezdésben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. 
§ (1) bekezdése és 8. § (4) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-
ában megjelölt tartalmi követelményekre figyelemmel, a jelen határozatával a 
187/1994. (IV. 26.) számú határozattal megalkotott és a 272/9/1997.  (IX. 06.) 
számú, a 138/2001. (III. 27.) számú, a 135/2004. (IV. 01.) számú, a 269/2008. 
(VIII. 27.) számú, a 308/2009. (IX. 02.) számú, a ………./2012. (……..) számú 
határozatokkal módosított alapító okirata alapján az alábbi egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki.” 

 
2. Az Alapító Okirat 1. pontjából az alábbi szöveg törlésre kerül: 

„OM azonosítója: OM 034 938” 
 

3. Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„3. Fenntartó és irányító szerve, székhelye: 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
Székhelye: 
1092 Budapest, Bakáts tér 14.” 

 
4. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„4. Közfeladata: 
Közoktatással kapcsolatos feladatok ellátása, mely magába foglalja az 
általános iskolai nevelést és oktatást.” 

 
5. Az Alapító Okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „5. Illetékessége, működési köre: 
Budapest IX. kerület, megadott körzet szerint kötelezően.” 

 
6. Az Alapító Okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „6. Jogállása, gazdálkodási besorolása: 
önálló jogi személy 
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.” 

 
7. Az Alapító Okirat 7. pontjából az alábbi szövegrész törlésre kerül: 

„közszolgáltató, közoktatási közintézmény.” 
 

8. Az Alapító Okirat 9. pontjából az alábbi szövegrész törlésre kerül: 
„feladatát a közoktatási törvény alapján látja el” 

 



9. Az Alapító Okirat 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„10. Alaptevékenysége 
 
Alaptevékenysége, államháztartási szakágazati besorolása: 
852010 Alapfokú oktatás 
 
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: 
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása  
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatás (1-4. 
évfolyam) 
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 
nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 
évfolyam) 
(emelt szintű ének-zenei oktatás) 
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 
nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
- iskolai könyvtár működtetése 
- képességkibontakoztató felkészítés 
A sajátos nevelési igényű tanulóknál: 
integrálható 
-   mozgássérült (testi fogyatékos) 
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzd 
valamint 
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 
rendellenességével küzd 
 
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
855100 Sport, szabadidős képzés 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
 
Vállalkozás: 
Vállalkozási tevékenységet nem folytat.” 

 
10. Az Alapító Okirat 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „12. 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. 



 
A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat - alapfeladata teljesítésének 
sérelme nélkül – Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának mindenkor hatályos vagyonrendelete szerint 
hasznosíthatja, bevételei növelésére fordíthatja. 
 
Többletbevételeinek az Ávr. szabályai alapján Budapest Főváros IX. kerület 
Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által meghatározott részét 
személyi ösztönzésre, a fennmaradó hányadot pedig dologi költségekre és 
fejlesztésre fordíthatja.” 

 
11. Az Alapító Okirat 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „13. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az igazgató. 
A vezetői állás betöltése a mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon 
történik. 
A vezető megbízásának joga Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testületét illeti meg, az egyéb munkáltatói 
jogokat a polgármester gyakorolja.” 
 

12. Az Alapító Okirat 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„14. Foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszony megjelölése: 
A foglalkoztatottakat az intézmény vezetője közalkalmazotti jogviszony, 
munkaviszony illetve megbízási viszony keretében alkalmazza.” 

 
13. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan 
tartalommal érvényesek. 
 
14. Jelen Módosító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba. 
 
Budapest, 2012. május  

Dr. Bácskai János  
polgármester 

 
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester 
Határidő:  8 nap  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Normatív határozati javaslat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő 
Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola Alapító Okiratának módosításáról 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói 
jogkörében a Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola Alapító Okiratát az 
alábbiak szerint módosítja: 
 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
 

1. Az Alapító Okirat preambuluma helyébe az alábbi szöveg lép: 
„Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete, - a Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola (1091 
Budapest, Ifjúmunkás u. 13.) számára – a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény 37. § (5) bekezdésben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 7. § (1) bekezdése és 8. § (4) bekezdése, valamint az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 
31.) Korm. rendelet 5. §-ában megjelölt tartalmi követelményekre figyelemmel, 
a 187/1994. (IV. 26.) számú határozattal megalkotott és a 272/10/1997.  (IX. 
06.) számú, a 138/2001. (III. 27.) számú, a 44/10/2003. (II. 06.) számú, a 
135/2004. (IV. 01.) számú, a 268/1/2006. (IX. 14.) számú, a 264/2008. (VIII. 
27.) számú, a 309/2009. (IX. 02.) számú, a ………/2012.(…….) számú 
határozatokkal módosított alapító okirata alapján az alábbi egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki.” 

 
2. Az Alapító Okirat 1. pontjából az alábbi szöveg törlésre kerül: 

„OM azonosítója: OM 034 939” 
 

3. Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„3. Fenntartó és irányító szerve, székhelye: 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
Székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.” 

 
4. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„4. Közfeladata: 
Közoktatással kapcsolatos feladatok ellátása, mely magába foglalja az 
általános iskolai nevelést és oktatást, pedagógiai szakszolgáltatást.” 

 
5. Az Alapító Okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „5. Illetékessége, működési köre: 
Budapest IX. kerület, megadott körzet szerint kötelezően.” 

 
6. Az Alapító Okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „6. Jogállása, gazdálkodási besorolása: 
önálló jogi személy 
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.” 
 

 
7. Az Alapító Okirat 7. pontjából az alábbi szövegrész törlésre kerül: 

„közszolgáltató, közoktatási közintézmény.” 
 

8. Az Alapító Okirat 9. pontjából az alábbi szövegrész törlésre kerül: 
„feladatát a közoktatási törvény alapján látja el” 



 
 
9. Az Alapító Okirat 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„10. Alaptevékenysége 
 
Alaptevékenysége, államháztartási szakágazati besorolása: 
852010 Alapfokú oktatás 
 
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: 
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása  
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatás (1-4. 
évfolyam) 
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 
nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
852013 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, 
oktatása (1-4. évfolyam) 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 
évfolyam) 
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 
nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
852023 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, 
oktatása (5-8. évfolyam) 
- iskolai könyvtár működtetése 
- képesség kibontakoztató felkészítés 
A sajátos nevelési igényű tanulóknál: 
integrálható 
- beszédfogyatékos 
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzd 
valamint 
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 
rendellenességével küzd 
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység  
- gyógytestnevelés 
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
 
Vállalkozás: 
Vállalkozási tevékenységet nem folytat.” 

 
10. Az Alapító Okirat 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „12. 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. 
 
A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat - alapfeladata teljesítésének 
sérelme nélkül – Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának mindenkor hatályos vagyonrendelete szerint 
hasznosíthatja, bevételei növelésére fordíthatja. 
 
Többletbevételeinek az Ávr. szabályai alapján Budapest Főváros IX. kerület 
Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által meghatározott részét 
személyi ösztönzésre, a fennmaradó hányadot pedig dologi költségekre és 
fejlesztésre fordíthatja.” 

 
 

11. Az Alapító Okirat 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 „13. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az igazgató. 
A vezetői állás betöltése a mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon 
történik. 
A vezető megbízásának joga Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testületét illeti meg, az egyéb munkáltatói 
jogokat a polgármester gyakorolja.” 
 

12. Az Alapító Okirat 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„14. Foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszony megjelölése: 
A foglalkoztatottakat az intézmény vezetője közalkalmazotti jogviszony, 
munkaviszony illetve megbízási viszony keretében alkalmazza.” 

 
13. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan 
tartalommal érvényesek. 
 
14. Jelen Módosító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba. 
 
Budapest, 2012. május  

Dr. Bácskai János  
polgármester 

 
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester 
Határidő:  8 nap  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Normatív határozati javaslat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő 
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium Alapító Okiratának módosításáról 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói 
jogkörében a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium Alapító Okiratát az 
alábbiak szerint módosítja: 
 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
 

1. Az Alapító Okirat preambuluma helyébe az alábbi szöveg lép: 
„Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete, - a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (1093 
Budapest, Lónyay u. 4/c-8.) számára – közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény 37. § (5) bekezdésben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 7. § (1) bekezdése és 8. § (4) bekezdése, valamint az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 
31.) Korm. rendelet 5. §-ában megjelölt tartalmi követelményekre figyelemmel, 
a 187/1994. (IV. 26.) számú határozattal megalkotott és a 272/13/1997. (IX. 
06.) számú, a 138/2001. (III. 27.) számú, a 44/13/2003. (II. 06.) számú, a 
405/2/2003. (XI. 06.) számú, a 135/2004. (IV. 01.) számú, a 13/2005. (I. 25.) 
számú, a 271/2008. (VIII. 27.) számú, a 312/2009. (IX. 02.)számú a…… 
/2012.(………) számú határozatokkal módosított alapító okirata alapján az 
alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki..” 

 
2. Az Alapító Okirat 1. pontjából az alábbi szöveg törlésre kerül: 

„OM azonosítója: OM 035 282” 
 

3. Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 „3. Fenntartója és irányító szerv, székhelye: 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
Székhelye: 
1092 Budapest, Bakáts tér 14.” 

 
4. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„4. Közfeladata: 
Közoktatással kapcsolatos feladatok ellátása, mely magába foglalja az 
általános iskolai-, a középiskolai nevelést és oktatást, pedagógiai 
szakszolgáltatást.” 

 
5. Az Alapító Okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „5. Illetékessége, működési köre: 
Budapest IX. kerület, megadott körzet szerint kötelezően. 
Budapest Főváros és környéke.” 

 
6. Az Alapító Okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „6. Jogállása, gazdálkodási besorolása: 
önálló jogi személy 
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.” 
 

7. Az Alapító Okirat 7. pontjából az alábbi szövegrész törlésre kerül: 
„közszolgáltató, közoktatási közintézmény.” 
 



8. Az Alapító Okirat 9. pontjából az alábbi szövegrész törlésre kerül: 
„feladatát a közoktatási törvény alapján látja el” 

 
9. Az Alapító Okirat 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„10. Alaptevékenysége 
 
Alaptevékenysége, államháztartási szakágazati besorolása: 
852010 Alapfokú oktatás 
 
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: 
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása  
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatás (1-4. 
évfolyam) 
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 
nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 
évfolyam) 
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 
nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
853000 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex 
támogatása 
853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) 
853112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi 
oktatása (9-12/13. évfolyam) 
- iskolai könyvtár működtetése 
- képességkibontakoztató felkészítés 
A sajátos nevelési igényű tanulóknál: 
integrálható 
- érzékszervi (hallás) fogyatékos 
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzd 
valamint 
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével 
küzd 
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység  
- gyógytestnevelés 
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
855917 Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés 
855918 Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai 
nevelése 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
 
Vállalkozás: 
Vállalkozási tevékenységet nem folytat.” 

 
10. Az Alapító Okirat 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „12. 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. 
A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat - alapfeladata teljesítésének 
sérelme nélkül – Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának mindenkor hatályos vagyonrendelete szerint 
hasznosíthatja, bevételei növelésére fordíthatja. 
Többletbevételeinek az Ávr. szabályai alapján Budapest Főváros IX. kerület 
Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által meghatározott részét 
személyi ösztönzésre, a fennmaradó hányadot pedig dologi költségekre és 
fejlesztésre fordíthatja.” 
 

11. Az Alapító Okirat 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
13. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az igazgató. 
A vezetői állás betöltése a mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon 
történik. 
A vezető megbízásának joga Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testületét illeti meg, az egyéb munkáltatói 
jogokat a polgármester gyakorolja.” 
 

12. Az Alapító Okirat 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„14. Foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszony megjelölése: 
A foglalkoztatottakat az intézmény vezetője közalkalmazotti jogviszony, 
munkaviszony illetve megbízási viszony keretében alkalmazza.” 

 
13. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan 
tartalommal érvényesek. 
 
14. Jelen Módosító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba. 
 
Budapest, 2012. május  

Dr. Bácskai János  
polgármester 

 
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester 
Határidő:  8 nap  
 



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

Telepy Károly Testnevelés Szakosított Általános Iskola és Gimnázium  
Alapító Okiratának módosításáról 

 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói 
jogkörében a Telepy Károly Testnevelés Szakosított Általános Iskola és Gimnázium Alapító 
Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
 

1. Az Alapító Okirat preambuluma helyébe az alábbi szöveg lép: 
„Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete, - az Általános Iskola és Gimnázium elnevezéssel létesített (alapított), 
jelenlegi nevén Telepy Károly Testnevelés Szakosított Általános Iskola és 
Gimnázium (1096 Budapest, Telepy u. 17.) számára a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésben, valamint az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (1) bekezdése és 8. § (4) bekezdése, 
valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában megjelölt tartalmi 
követelményekre figyelemmel, a 187/1994. (IV. 26.) számú határozattal 
megalkotott és a 272/14/1997. (IX. 06.) számú, a 74/1999. (II. 23.) számú, a 
138/2001. (III. 27.) számú, a 44/14/2003. (II. 06.) számú, a 405/2/2003. (XI. 
06.) számú, a 135/2004. (IV. 01.) számú, a 13/2005. (I. 25.) számú, a 125/2008. 
(IV. 09.) számú, a 274/2008. (VIII. 27.) számú, a 313/2009. (IX. 02.) számú, a 
165/2011. (V. 18.) számú, a ……/2012.(………) számú határozatokkal 
módosított alapító okirata alapján az alábbi egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratot adja ki.” 

 
2. Az Alapító Okirat 1. pontjából az alábbi szöveg törlésre kerül: 

„OM azonosítója: OM 035 283” 
 

3. Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 „3. Fenntartója és irányító szerve, székhelye: 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
Székhelye: 
1092 Budapest, Bakáts tér 14.” 

 
4. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„4. Közfeladata: 
Közoktatással kapcsolatos feladatok ellátása, mely magába foglalja az 
általános iskolai-, a középiskolai nevelést és oktatást.” 

 
5. Az Alapító Okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „5. Illetékessége, működési köre: 
Budapest IX. kerület, megadott körzet szerint kötelezően. 
Budapest Főváros és környéke.” 

 
6. Az Alapító Okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„6. Jogállása, gazdálkodási besorolása: 
önálló jogi személy 
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.” 

 



7. Az Alapító Okirat 9. pontjából az alábbi szövegrész törlésre kerül: 
„feladatát a közoktatási törvény alapján látja el” 

 
8. Az Alapító Okirat 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„10. Alaptevékenysége 
Alaptevékenysége, államháztartási szakágazati besorolása: 
852010 Alapfokú oktatás 
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: 
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása  
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatás (1-4. 
évfolyam) 
(szakosított tantervű testnevelés oktatás) 
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 
nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
(szakosított tantervű testnevelés oktatás) 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 
évfolyam)  
(szakosított tantervű testnevelés oktatás) 
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 
nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
(szakosított tantervű testnevelés oktatás) 
853000 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex 
támogatása 
853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) 
(szakosított tantervű testnevelés oktatás) 
853112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi 
oktatása (9-12/13. évfolyam) 
(szakosított tantervű testnevelés oktatás) 
- iskolai könyvtár működtetése 
- halmozottan hátrányos helyzetű tanulók képességkibontakoztató felkészítés 
A sajátos nevelési igényű tanulóknál: 
integrálható 
- értelmi fogyatékos 
- autista 
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzd 
valamint 
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével 
küzd 
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
855917 Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés 
855918 Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai 
nevelése 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
Vállalkozás: 
 Vállalkozási tevékenységet nem folytat.” 

 
9. Az Alapító Okirat 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 



„12. 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. 
A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat - alapfeladata teljesítésének 
sérelme nélkül – Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának mindenkor hatályos vagyonrendelete szerint 
hasznosíthatja, bevételei növelésére fordíthatja. 
Többletbevételeinek az Ávr. szabályai alapján Budapest Főváros IX. kerület 
Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által meghatározott részét 
személyi ösztönzésre, a fennmaradó hányadot pedig dologi költségekre és 
fejlesztésre fordíthatja.” 
 

10. Az Alapító Okirat 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 „13. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az igazgató. 
A vezetői állás betöltése a mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon 
történik. 
A vezető megbízásának joga Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testületét illeti meg, az egyéb munkáltatói 
jogokat a polgármester gyakorolja.” 
 

11. Az Alapító Okirat 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„14. Foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszony megjelölése: 
A foglalkoztatottakat az intézmény vezetője közalkalmazotti jogviszony, 
munkaviszony illetve megbízási viszony keretében alkalmazza.” 

 
12. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan 
tartalommal érvényesek. 
 
13. Jelen Módosító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba. 
 
Budapest, 2012. május  

Dr. Bácskai János  
polgármester 

 
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester 
Határidő:  8 nap  
 
 
 
 



 6. 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 szöveg 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.) számára – 
az 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésben, valamint az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (1) bekezdése és 8. § 
(4) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában megjelölt tartalmi 
követelményekre figyelemmel, a 339/1994. (VIII. 27.) számú határozattal 
megalkotott és 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 ………. /2012.( ……. ) számú 
határozatokkal módosított alapító okirata alapján az alábbi egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki.”  

 
2. Az Alapító Okirat 1. pontjából az alábbi szöveg törlésre kerül: 

„OM azonosítója: 
OM 034 408” 

 
3. Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „3. Fenntartó és irányító szerve, székhelye: 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
Székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.” 

 
4. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„4. Közfeladata: 
Közoktatással kapcsolatos feladatok ellátása, mely magába foglalja az óvodai 
nevelést.” 

 
5. Az Alapító Okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„5. Illetékessége, működési köre: 
Budapest IX. kerület, megadott körzet szerint. ” 

 
6. Az Alapító Okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „6. Jogállása, gazdálkodási besorolása: 
önálló jogi személy 
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 
 
Hozzárendelt, önállóan működő költségvetési szervek: 
„Kicsi bocs” Óvoda (1092 Bp. Erkel u. 10.) 
„Liliom” Óvoda (1094 Bp. Liliom u. 15.)” 
 



7. Az Alapító Okirat 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 „9. Alaptevékenysége 
 
Alaptevékenysége, államháztartási szakágazati besorolása: 
851020 Óvodai nevelés 
 
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: 
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
851011 Óvodai nevelés, ellátás 
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
integrálható 
– Érzékszervi fogyatékos 
– beszédfogyatékos 
– autista 
valamint 
– megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével 

küzd 
– halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai fejlesztése 
562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
 
Vállalkozás: 
Vállalkozási tevékenységet nem folytat.” 

 
8. Az Alapító Okirat 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„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. 
 
A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat - alapfeladata teljesítésének 
sérelme nélkül – Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának mindenkor hatályos vagyonrendelete szerint 
hasznosíthatja, bevételei növelésére fordíthatja. 
 
Többletbevételeinek az Ávr. szabályai alapján Budapest Főváros IX. kerület 
Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által meghatározott részét 
személyi ösztönzésre, a fennmaradó hányadot pedig dologi költségekre és 
fejlesztésre fordíthatja.” 
 

9. Az Alapító Okirat 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 „12. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az óvodavezető. 



A vezetői állás betöltése a mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon 
történik. 
A vezető megbízásának joga Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testületét illeti meg, az egyéb munkáltatói 
jogokat a polgármester gyakorolja.” 
 

10. Az Alapító Okirat 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„13. Foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszony megjelölése: 
A foglalkoztatottakat az intézmény vezetője közalkalmazotti jogviszony, 
munkaviszony illetve megbízási viszony keretében alkalmazza.” 

 
11. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan 
tartalommal érvényesek. 
 
12. Jelen Módosító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba. 
 
Budapest, 2012. május  

Dr. Bácskai János  
polgármester 

 
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester 
Határidő:  8 nap  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. 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 szöveg lép: 
„Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete, - a Napköziotthonos” Óvoda elnevezéssel létesített (alapított), 
jelenlegi nevén Csudafa Óvoda (1097 Budapest, Óbester u. 9.) számára – az 
1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésben, valamint az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (1) bekezdése és 8. § (4) 
bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában megjelölt tartalmi 
követelményekre figyelemmel, a 339/1994. (VIII. 27.) számú határozattal 
megalkotott és 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 ……. 
/2012.( …… ) számú határozatokkal módosított alapító okirata alapján az 
alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki.” 

 
2. Az Alapító Okirat 1. pontjából az alábbi szöveg törlésre kerül: 

„OM azonosítója: 
OM 034 407” 

 
3. Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „3. Fenntartó és irányító szerve, székhelye: 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
Székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.” 

 
4. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „4. Közfeladata: 
Közoktatással kapcsolatos feladatok ellátása, mely magába foglalja az óvodai 
nevelést.” 

 
5. Az Alapító Okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„5. Illetékessége, működési köre: 
Budapest IX. kerület, megadott körzet szerint. ” 

 
6. Az Alapító Okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „6. Jogállása, gazdálkodási besorolása: 
önálló jogi személy 
önállóan működő költségvetési szerv 
 
Az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 10§-a alapján 
a „Kerekerdő Óvoda” (1098 Budapest, Vágóhíd u. 35-37.) látja el.” 
 

7. Az Alapító Okirat 7. pontjából az alábbi szövegrész törlésre kerül: 
„közszolgáltató, közoktatási közintézmény.” 



 
8. Az Alapító Okirat 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „9. Alaptevékenysége 
 
Alaptevékenysége, államháztartási szakágazati besorolása: 
851020 Óvodai nevelés 
 
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: 
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
851011 Óvodai nevelés, ellátás 
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
integrálható 
- érzékszervi fogyatékos 
- beszédfogyatékos 
- testi fogyatékos 
valamint 
- a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 
rendellenességével küzd 
- halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai fejlesztése 
562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
 
Vállalkozás: 
Vállalkozási tevékenységet nem folytat.” 

 
9. Az Alapító Okirat 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „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. 
 
A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat - alapfeladata teljesítésének 
sérelme nélkül – Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának mindenkor hatályos vagyonrendelete szerint 
hasznosíthatja, bevételei növelésére fordíthatja. 
Többletbevételeinek az Ávr. szabályai alapján Budapest Főváros IX. kerület 
Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által meghatározott részét 
személyi ösztönzésre, a fennmaradó hányadot pedig dologi költségekre és 
fejlesztésre fordíthatja.” 

 
10. Az Alapító Okirat 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „12. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az óvodavezető. 



A vezetői állás betöltése a mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon 
történik. 
A vezető megbízásának joga Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testületét illeti meg, az egyéb munkáltatói 
jogokat a polgármester gyakorolja.” 
 

11. Az Alapító Okirat 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„13. Foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszony megjelölése: 
A foglalkoztatottakat az intézmény vezetője közalkalmazotti jogviszony, 
munkaviszony illetve megbízási viszony keretében alkalmazza.” 

 
12. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan 
tartalommal érvényesek. 
 
13. Jelen Módosító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba. 
 
Budapest, 2012. május  

Dr. Bácskai János  
polgármester 

 
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester 
Határidő:  8 nap  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. 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 az „ Epres” Óvoda Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
 

1. Az Alapító Okirat preambuluma helyébe az alábbi szöveg lép: 
„Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete, - a „Napköziotthonos” Óvoda elnevezéssel létesített (alapított), 
jelenlegi nevén „Epres” Óvoda (1098 Budapest, Epreserdő u. 10.) számára – 
az 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésben, valamint az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (1) bekezdése és 8. § (4) 
bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában megjelölt tartalmi 
követelményekre figyelemmel, a 339/1994. (VIII. 27.) számú határozattal 
megalkotott és a 187/1999. (IV. 27.) számú, a 138/2001. (III. 27.) számú, a 
498/2001. (XI. 27.) számú, 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………/2012.( ……… ) számú határozatokkal módosított alapító okirata 
alapján az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki.” 

 
2. Az Alapító Okirat 1. pontjából az alábbi szöveg törlésre kerül: 

„OM azonosítója: 
OM 034 400” 

 
3. Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „3. Fenntartó és irányító szerve, székhelye: 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
Székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.” 

 
4. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„4. Közfeladata: 
Közoktatással kapcsolatos feladatok ellátása, mely magába foglalja az óvodai 
nevelést.” 

 
5. Az Alapító Okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„5. Illetékessége, működési köre: 
Budapest IX. kerület, megadott körzet szerint. ” 

 
6. Az Alapító Okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „6. Jogállása, gazdálkodási besorolása: 
önálló jogi személy 
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.  
 
Hozzárendelt, önállóan működő költségvetési szervek: 
„Ugrifüles” Óvoda (1091 Budapest, Hurok u. 9.) 
„Méhecske” Óvoda (1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 30.) 
„Napfény” Óvoda (1098 Budapest, Napfény u. 4.)” 
 
 



7. Az Alapító Okirat 7. pontjából az alábbi szövegrész törlésre kerül: 
„közszolgáltató, közoktatási közintézmény.” 

 
8. Az Alapító Okirat 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „9. Alaptevékenysége 
 
Alaptevékenysége, államháztartási szakágazati besorolása: 
851020 Óvodai nevelés 
 
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: 
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
851011 Óvodai nevelés, ellátás 
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
integrálható 
beszédfogyatékos 
autista, valamint 
a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 
rendellenességével küzdő gyermek. 
562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
 
Vállalkozás: 
Vállalkozási tevékenységet nem folytat.” 

 
9. Az Alapító Okirat 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

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. 
 
A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat - alapfeladata teljesítésének 
sérelme nélkül – Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának mindenkor hatályos vagyonrendelete szerint 
hasznosíthatja, bevételei növelésére fordíthatja. 
 
Többletbevételeinek az Ávr. szabályai alapján Budapest Főváros IX. kerület 
Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által meghatározott részét 
személyi ösztönzésre, a fennmaradó hányadot pedig dologi költségekre és 
fejlesztésre fordíthatja.” 
 

10. Az Alapító Okirat 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 „12. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az óvodavezető. 



A vezetői állás betöltése a mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon 
történik. 
A vezető megbízásának joga Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testületét illeti meg, az egyéb munkáltatói 
jogokat a polgármester gyakorolja.” 
 

11. Az Alapító Okirat 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„13. Foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszony megjelölése: 
A foglalkoztatottakat az intézmény vezetője közalkalmazotti jogviszony, 
munkaviszony illetve megbízási viszony keretében alkalmazza.” 

 
12. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan 
tartalommal érvényesek. 
 
13. Jelen Módosító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba. 
 
Budapest, 2012. május  

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 szöveg 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.) számára – az 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) 
bekezdésben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. 
§ (1) bekezdése és 8. § (4) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-
ában megjelölt tartalmi követelményekre figyelemmel, a 339/1994. (VIII. 27.) 
számú határozattal megalkotott és 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………. /2012.( ……. ) 
számú határozatokkal módosított alapító okirata alapján az alábbi egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki.” 

 
2. Az Alapító Okirat 1. pontjából az alábbi szöveg törlésre kerül: 

„OM azonosítója: 
OM 034 411” 

 
3. Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „3. Fenntartó és irányító szerve, székhelye: 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
Székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.” 

 
4. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„4. Közfeladata: 
Közoktatással kapcsolatos feladatok ellátása, mely magába foglalja az óvodai 
nevelést.” 

 
5. Az Alapító Okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„5. Illetékessége, működési köre: 
Budapest IX. kerület, megadott körzet szerint. ” 

 
6. Az Alapító Okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „6. Jogállása, gazdálkodási besorolása: 
önálló jogi személy 
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.  
 
Hozzárendelt, önállóan működő költségvetési szerv: 
„Csudafa”Óvoda (1097 Budapest, Óbester u. 9.)” 
 
 



 
7. Az Alapító Okirat 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „9. Alaptevékenysége 
 
Alaptevékenysége, államháztartási szakágazati besorolása: 
851020 Óvodai nevelés 
 
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: 
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
851011 Óvodai nevelés, ellátás 
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
integrálható 
- értelmi fogyatékos 
- testi fogyatékos 
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzd  
- különleges étkezést igényel 
valamint 
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével 
küzd 
- vízhez szoktatás, mozgásfejlesztés az intézmény tanuszodájában  
562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
 
Vállalkozás: 
Vállalkozási tevékenységet nem folytat.” 

 
8. Az alapító okirat 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„10. A feladat ellátását szolgáló vagyon: 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát 
képező Budapest, IX.  ker. Vágóhíd u. 35. szám alatti (38.286/5 hrsz. alatt 
felvett) ingatlan „A” épületéből (elülső épület) 1284 m2 területrészt, „B” 
épületet (hátulsó épület) 2766 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.” 

 
9. Az Alapító Okirat 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„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. 
 



A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat - alapfeladata teljesítésének 
sérelme nélkül – Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának mindenkor hatályos vagyonrendelete szerint 
hasznosíthatja, bevételei növelésére fordíthatja. 
 
Többletbevételeinek az Ávr. szabályai alapján Budapest Főváros IX. kerület 
Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által meghatározott részét 
személyi ösztönzésre, a fennmaradó hányadot pedig dologi költségekre és 
fejlesztésre fordíthatja.” 
 

10. Az Alapító Okirat 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 „12. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az óvodavezető. 
A vezetői állás betöltése a mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon 
történik. 
A vezető megbízásának joga Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testületét illeti meg, az egyéb munkáltatói 
jogokat a polgármester gyakorolja.” 
 

11. Az Alapító Okirat 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„13. Foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszony megjelölése: 
A foglalkoztatottakat az intézmény vezetője közalkalmazotti jogviszony, 
munkaviszony illetve megbízási viszony keretében alkalmazza.” 

 
12. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan 
tartalommal érvényesek. 
 
13. Jelen Módosító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba. 
 
Budapest, 2012. május  

Dr. Bácskai János  
polgármester 

 
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester 
Határidő:  8 nap  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



10. 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 szöveg 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.) számára – 
az 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésben, valamint az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (1) bekezdése és 8. § (4) 
bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában megjelölt tartalmi 
követelményekre figyelemmel, a 339/1994. (VIII. 27.) számú határozattal 
megalkotott és 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………. /2012.( ……. ) számú határozatokkal módosított 
alapító okirata alapján az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot 
adja ki.” 

 
2. Az Alapító Okirat 1. pontjából az alábbi szöveg törlésre kerül: 

„OM azonosítója: 
OM 034 401” 

 
3. Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „3. Fenntartó és irányító szerve, székhelye: 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
Székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.” 

 
4. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„4. Közfeladata: 
Közoktatással kapcsolatos feladatok ellátása, mely magába foglalja az óvodai 
nevelést.” 

 
5. Az Alapító Okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„5. Illetékessége, működési köre: 
Budapest IX. kerület, megadott körzet szerint. ” 

 
6. Az Alapító Okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „6. Jogállása, gazdálkodási besorolása: 
önálló jogi személy 
önállóan működő költségvetési szerv 
 
Az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 10§-a alapján 
a „Csicsergő” Óvoda (1096 Budapest, Thaly Kálmán u. 38.) látja el.” 
 

7. Az Alapító Okirat 7. pontjából az alábbi szövegrész törlésre kerül: 



„közszolgáltató, közoktatási közintézmény.” 
 
8. Az Alapító Okirat 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„9. Alaptevékenysége 
 
Alaptevékenysége, államháztartási szakágazati besorolása: 
851020 Óvodai nevelés 
 
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: 
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
851011 Óvodai nevelés, ellátás 
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
integrálható 
- érzékszervi fogyatékos 
- beszédfogyatékos 
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzd  
valamint 
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével 
küzd 
562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
 
Vállalkozás: 
Vállalkozási tevékenységet nem folytat.” 

 
9. Az Alapító Okirat 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

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. 
 
A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat - alapfeladata teljesítésének 
sérelme nélkül – Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának mindenkor hatályos vagyonrendelete szerint 
hasznosíthatja, bevételei növelésére fordíthatja. 
 
Többletbevételeinek az Ávr. szabályai alapján Budapest Főváros IX. kerület 
Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által meghatározott részét 
személyi ösztönzésre, a fennmaradó hányadot pedig dologi költségekre és 
fejlesztésre fordíthatja.” 
 

10. Az Alapító Okirat 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 „12. Vezetőjének megbízási rendje: 



Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az óvodavezető. 
A vezetői állás betöltése a mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon 
történik. 
A vezető megbízásának joga Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testületét illeti meg, az egyéb munkáltatói 
jogokat a polgármester gyakorolja.” 
 

11. Az Alapító Okirat 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„13. Foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszony megjelölése: 
A foglalkoztatottakat az intézmény vezetője közalkalmazotti jogviszony, 
munkaviszony illetve megbízási viszony keretében alkalmazza.” 

 
12. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan 
tartalommal érvényesek. 
 
13. Jelen Módosító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba. 
 
Budapest, 2012. május  

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 Komplex Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény Alapító Okiratának módosításáról 

 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói 
jogkörében a Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános iskola és Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
 

1. Az Alapító Okirat preambuluma helyébe az alábbi szöveg lép: 
„Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete, - a Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános iskola és Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény számára – közoktatásról szóló 1993. 
évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésben, valamint az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 7. § (1) bekezdése és 8. § (4) bekezdése, valamint az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet 5. §-ában megjelölt tartalmi követelményekre figyelemmel, a 
187/1994. (IV. 26.) számú határozattal megalkotott és a 272/7/1997. (IX. 6.) 
számú, a 74/1999.(II. 23.) számú, az 548/1999. (XII. 14.) számú, a 138/2001. 
(III. 27.) számú, a 135/2004. (IV. 01.) számú, a 282/2005. (VI. 21.) számú, a 
224./2006. (IX. 05.) számú, a 267/2008. (VIII. 27.) számú, a 306/2009. (IX. 02.) 
számú, a 102./2010. (V. 05.) számú, a………./2012.(…….) számú határozatokkal 
módosított alapító okirata alapján az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratot adja ki.” 

 
2. Az Alapító Okirat 1. pontjából az alábbi szöveg törlésre kerül: 

„OM azonosítója: OM: 038 417” 
 

3. Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„3. Fenntartó és irányító szerve, székhelye: 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
Székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.” 

 
4. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„4. Közfeladata: 
Közoktatással kapcsolatos feladatok ellátása, mely magába foglalja a 
gyógypedagógiai óvodai nevelést és iskolai nevelés-oktatást, pedagógiai 
szakszolgáltatást, pedagógiai szakmai szolgáltatást.” 

 
5. Az Alapító Okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „5. Illetékessége, működési köre: 
Szakvélemény alapján 
- körzettel nem rendelkező, kerületi beiskolázású intézmény 
- logopédiai ellátás tekintetében, a Ferencváros Önkormányzatának 
fenntartásában működő nevelési, valamint nevelési és oktatási 
intézményeiben” 

 
6. Az Alapító Okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „6. Jogállása, gazdálkodási besorolása: 
önálló jogi személy 
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.” 



 
7. Az Alapító Okirat 7. pontjából az alábbi szövegrész törlésre kerül: 

„közszolgáltató, közoktatási közintézmény.” 
 
8. Az Alapító Okirat 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„10. Alaptevékenysége 
 
Alaptevékenysége, államháztartási szakágazati besorolása: 
852010 Alapfokú oktatás 
 
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: 
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása  
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése ellátása 
- tanulásban akadályozott 
- értelmileg akadályozott 
- autista 
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 
nevelése,  
oktatása (1-4. évfolyam) 
- tanulásban akadályozott 
- értelmileg akadályozott 
- autista 
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 
nevelése,  
oktatása (5-8. évfolyam) 
- tanulásban akadályozott 
- értelmileg akadályozott 
- autista 
- iskolai könyvtár működtetése 
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
562912 Óvodai intézményi étkezés 
562913 Iskolai intézményi étkezés 
562917 Munkahelyi étkezés 
 
Vállalkozás: 
Vállalkozási tevékenységet nem folytat.” 

 
9. Az Alapító Okirat 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „12. 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. 
 



A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat - alapfeladata teljesítésének 
sérelme nélkül – Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának mindenkor hatályos vagyonrendelete szerint 
hasznosíthatja, bevételei növelésére fordíthatja. 
 
Többletbevételeinek az Ávr. szabályai alapján Budapest Főváros IX. kerület 
Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által meghatározott részét 
személyi ösztönzésre, a fennmaradó hányadot pedig dologi költségekre és 
fejlesztésre fordíthatja.” 

 
 

10. Az Alapító Okirat 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 „13. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az igazgató. 
A vezetői állás betöltése a mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon 
történik. 
A vezető megbízásának joga Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testületét illeti meg, az egyéb munkáltatói 
jogokat a polgármester gyakorolja.” 
 

11. Az Alapító Okirat 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„14. Foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszony megjelölése: 
A foglalkoztatottakat az intézmény vezetője közalkalmazotti jogviszony, 
munkaviszony illetve megbízási viszony keretében alkalmazza.” 

 
12. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan 
tartalommal érvényesek. 
 
13. Jelen Módosító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba. 
 
Budapest, 2012. május  

Dr. Bácskai János  
polgármester 

 
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester 
Határidő:  8 nap  
 
 
 
 
 



 12. 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 szöveg lép: 
„Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete, - a Napköziotthonos Óvoda elnevezéssel létesített (alapított), 
jelenlegi nevén „Liliom” Óvoda (1094 Budapest, Liliom u. 15.) számára – az 
1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésben, valamint az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (1) bekezdése és 8. § (4) bekezdése, 
valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában megjelölt tartalmi 
követelményekre figyelemmel, a 8/1996/10. (I. 16.) számú határozattal 
megalkotott és 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.) szám, a       /2012.(         ) számú határozatokkal 
módosított alapító okirata alapján az alábbi egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratot adja ki.” 

 
2. Az Alapító Okirat 1. pontjából az alábbi szöveg törlésre kerül: 

„OM azonosítója: 
OM 034 414” 

 
3. Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „3. Fenntartó és irányító szerve, székhelye: 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
Székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.” 

 
4. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„4. Közfeladata: 
Közoktatással kapcsolatos feladatok ellátása, mely magába foglalja az óvodai 
nevelést.” 

 
5. Az Alapító Okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„5. Illetékessége, működési köre: 
Budapest IX. kerület, megadott körzet szerint kötelezően.” 

 
6. Az Alapító Okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „6. Jogállása, gazdálkodási besorolása: 
önálló jogi személy 
önállóan működő költségvetési szerv 

 
Az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 10§-a alapján 
a „Csicsergő” Óvoda (1096. Budapest, Thaly Kálmán u. 38.) látja el.” 
 

7. Az Alapító Okirat 7. pontjából az alábbi szövegrész törlésre kerül: 
„közszolgáltató, közoktatási közintézmény.” 



 
8. Az Alapító Okirat 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„9. Alaptevékenysége 
 
Alaptevékenysége, államháztartási szakágazati besorolása: 
851020 Óvodai nevelés 
 
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: 
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
851011 Óvodai nevelés, ellátás 
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
integrálható 
értelmi fogyatékos 
testi fogyatékos 
különleges étkezést igénybe vesz 
valamint 
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd  
vízhez szoktatás, mozgásfejlesztés az intézmény tanuszodájában 
562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
 
Vállalkozás: 
Vállalkozási tevékenységet nem folytat.” 

 
9. Az Alapító Okirat 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

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. 
 
A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat - alapfeladata teljesítésének 
sérelme nélkül – Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának mindenkor hatályos vagyonrendelete szerint 
hasznosíthatja, bevételei növelésére fordíthatja. 
 
Többletbevételeinek az Ávr. szabályai alapján Budapest Főváros IX. kerület 
Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által meghatározott részét 
személyi ösztönzésre, a fennmaradó hányadot pedig dologi költségekre és 
fejlesztésre fordíthatja.” 

 
 

10. Az Alapító Okirat 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„12. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az óvodavezető. 



A vezetői állás betöltése a mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon 
történik. 
A vezető megbízásának joga Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testületét illeti meg, az egyéb munkáltatói 
jogokat a polgármester gyakorolja..” 
 

11. Az Alapító Okirat 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„13. Foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszony megjelölése: 
A foglalkoztatottakat az intézmény vezetője közalkalmazotti jogviszony, 
munkaviszony illetve megbízási viszony keretében alkalmazza.” 

 
12. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan 
tartalommal érvényesek. 
 
13. Jelen Módosító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba. 
 
Budapest, 2012. május  

Dr. Bácskai János  
polgármester 

 
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester 
Határidő:  8 nap  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13. 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 szöveg lép: 
„ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete, - a Napköziotthonos Óvoda elnevezéssel létesített (alapított), 
jelenlegi nevén „Méhecske” Óvoda (1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 30.) 
számára – az 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésben, valamint az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (1) bekezdése és 8. § (4) 
bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában megjelölt tartalmi 
követelményekre figyelemmel, a 339/1994. (VIII. 27.) számú határozattal 
megalkotott és 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 ………. /2012.( ……. ) számú 
határozatokkal módosított alapító okirata alapján az alábbi egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki.” 

 
2. Az Alapító Okirat 1. pontjából az alábbi szöveg törlésre kerül: 

„OM azonosítója: 
OM 034 404” 

 
3. Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „3. Fenntartó és irányító szerve, székhelye: 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
Székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.” 

 
4. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„4. Közfeladata: 
Közoktatással kapcsolatos feladatok ellátása, mely magába foglalja az óvodai 
nevelést.” 

 
5. Az Alapító Okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„5. Illetékessége, működési köre: 
Budapest IX. kerület, megadott körzet szerint. ” 

 
6. Az Alapító Okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „6. Jogállása, gazdálkodási besorolása: 
önálló jogi személy 
önállóan működő költségvetési szerv 
 
Az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 10§-a alapján 
az „Epres” Óvoda (1098 Budapest, Epreserdő u. 10.) látja el.” 
 

7. Az Alapító Okirat 7. pontjából az alábbi szövegrész törlésre kerül: 
„közszolgáltató, közoktatási közintézmény.” 



 
8. Az Alapító Okirat 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„9. Alaptevékenysége 
 
Alaptevékenysége, államháztartási szakágazati besorolása: 
851020 Óvodai nevelés 
 
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: 
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
851011 Óvodai nevelés, ellátás 
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
integrálható 
- testi fogyatékos 
valamint 
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével 
küzd 
562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
 
Vállalkozás: 
Vállalkozási tevékenységet nem folytat.” 

 
9. Az Alapító Okirat 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„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. 
 
A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat - alapfeladata teljesítésének 
sérelme nélkül – Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának mindenkor hatályos vagyonrendelete szerint 
hasznosíthatja, bevételei növelésére fordíthatja. 
 
Többletbevételeinek az Ávr. szabályai alapján Budapest Főváros IX. kerület 
Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által meghatározott részét 
személyi ösztönzésre, a fennmaradó hányadot pedig dologi költségekre és 
fejlesztésre fordíthatja.” 
 

10. Az Alapító Okirat 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 „12. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az óvodavezető. 
A vezetői állás betöltése a mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon 
történik. 



A vezető megbízásának joga Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testületét illeti meg, az egyéb munkáltatói 
jogokat a polgármester gyakorolja.” 
 

11. Az Alapító Okirat 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„13. Foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszony megjelölése: 
A foglalkoztatottakat az intézmény vezetője közalkalmazotti jogviszony, 
munkaviszony illetve megbízási viszony keretében alkalmazza.” 

 
12. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan 
tartalommal érvényesek. 
 
13. Jelen Módosító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba. 
 
Budapest, 2012. május  

Dr. Bácskai János  
polgármester 

 
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester 
Határidő:  8 nap  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14. 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 szöveg lép: 
„ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete, - a Napköziotthonos Óvoda elnevezéssel létesített (alapított), 
jelenlegi nevén „Napfény” Óvoda (1098 Budapest, Napfény u. 4.) számára – 
az 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésben, valamint az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (1) bekezdése és 8. § (4) 
bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában megjelölt tartalmi 
követelményekre figyelemmel, a 339/1994. (VIII. 27.) számú határozattal 
megalkotott és 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 ………. /2012.( ……. ) számú 
határozatokkal módosított alapító okirata alapján az alábbi egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki.”  

 
2. Az Alapító Okirat 1. pontjából az alábbi szöveg törlésre kerül: 

„OM azonosítója: 
OM 034 406” 

 
3. Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „3. Fenntartó és irányító szerve, székhelye: 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
Székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.” 

 
4. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„4. Közfeladata: 
Közoktatással kapcsolatos feladatok ellátása, mely magába foglalja az óvodai 
nevelést.” 

 
5. Az Alapító Okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„5. Illetékessége, működési köre: 
Budapest IX. kerület, megadott körzet szerint. ” 

 
6. Az Alapító Okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „6. Jogállása, gazdálkodási besorolása: 
önálló jogi személy 
önállóan működő költségvetési szerv 
 
Az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 10§-a alapján 
az „Epres” Óvoda (1098 Budapest, Epreserdő u. 10.) látja el.” 
 

7. Az Alapító Okirat 7. pontjából az alábbi szövegrész törlésre kerül: 
„közszolgáltató, közoktatási közintézmény.” 



 
8. Az Alapító Okirat 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„9. Alaptevékenysége 
 
Alaptevékenysége, államháztartási szakágazati besorolása: 
851020 Óvodai nevelés 
 
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: 
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
851011 Óvodai nevelés, ellátás 
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
integrálható 
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzd 
- különleges étkezést igénybe vesz 
valamint 
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével 
küzd 
562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
 
Vállalkozás: 
Vállalkozási tevékenységet nem folytat.” 

 
9. Az Alapító Okirat 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„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. 
 
A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat - alapfeladata teljesítésének 
sérelme nélkül – Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának mindenkor hatályos vagyonrendelete szerint 
hasznosíthatja, bevételei növelésére fordíthatja. 
 
Többletbevételeinek az Ávr. szabályai alapján Budapest Főváros IX. kerület 
Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által meghatározott részét 
személyi ösztönzésre, a fennmaradó hányadot pedig dologi költségekre és 
fejlesztésre fordíthatja.” 
 

10. Az Alapító Okirat 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 „12. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az óvodavezető. 



A vezetői állás betöltése a mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon 
történik. 
A vezető megbízásának joga Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testületét illeti meg, az egyéb munkáltatói 
jogokat a polgármester gyakorolja.” 
 

11. Az Alapító Okirat 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„13. Foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszony megjelölése: 
A foglalkoztatottakat az intézmény vezetője közalkalmazotti jogviszony, 
munkaviszony illetve megbízási viszony keretében alkalmazza.” 

 
12. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan 
tartalommal érvényesek. 
 
13. Jelen Módosító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba. 
 
Budapest, 2012. május  

Dr. Bácskai János  
polgármester 

 
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester 
Határidő:  8 nap  
 
 
 
 
 



 15. 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 az „Ugrifüles” Óvoda Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
 

1. Az Alapító Okirat preambuluma helyébe az alábbi szöveg lép: 
„Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete, - a Napköziotthonos Óvoda elnevezéssel létesített (alapított), 
jelenlegi nevén „Ugrifüles” Óvoda (1092 Budapest, Hurok u. 9.) számára – az 
1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésben, valamint az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (1) bekezdése és 8. § (4) bekezdése, 
valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában megjelölt tartalmi 
követelményekre figyelemmel, a 339/1994. (VIII. 27.) számú határozattal 
megalkotott és 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 ………. 
/2012.( ……. ) számú határozatokkal módosított alapító okirata alapján az 
alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki.” 

 
2. Az Alapító Okirat 1. pontjából az alábbi szöveg törlésre kerül: 

„OM azonosítója: 
OM 034 402” 

 
3. Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „3. Fenntartó és irányító szerve, székhelye: 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
Székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.” 

 
4. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„4. Közfeladata: 
Közoktatással kapcsolatos feladatok ellátása, mely magába foglalja az óvodai 
nevelést.” 

 
5. Az Alapító Okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„5. Illetékessége, működési köre: 
Budapest IX. kerület, megadott körzet szerint. ” 

 
6. Az Alapító Okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „6. Jogállása, gazdálkodási besorolása: 
 
önálló jogi személy 
önállóan működő költségvetési szerv 
 
Az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 10§-a alapján 
az „Epres” Óvoda (1098 Budapest, Epreserdő u. 10.) látja el.” 
 

7. Az Alapító Okirat 7. pontjából az alábbi szövegrész törlésre kerül: 



„közszolgáltató, közoktatási közintézmény.” 
 
8. Az Alapító Okirat 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„9. Alaptevékenysége 
 
Alaptevékenysége, államháztartási szakágazati besorolása: 
851020 Óvodai nevelés 
 
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: 
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
851011 Óvodai nevelés, ellátás 
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
integrálható 
- érzékszervi fogyatékos 
- értelmi fogyatékos 
valamint 
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével 
küzd 
562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
 
Vállalkozás: 
Vállalkozási tevékenységet nem folytat.” 

 
9. Az Alapító Okirat 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„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. 
 
A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat - alapfeladata teljesítésének 
sérelme nélkül – Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának mindenkor hatályos vagyonrendelete szerint 
hasznosíthatja, bevételei növelésére fordíthatja. 
 
Többletbevételeinek az Ávr. szabályai alapján Budapest Főváros IX. kerület 
Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által meghatározott részét 
személyi ösztönzésre, a fennmaradó hányadot pedig dologi költségekre és 
fejlesztésre fordíthatja.” 
 

10. Az Alapító Okirat 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 „12. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az óvodavezető. 



A vezetői állás betöltése a mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon 
történik. 
A vezető megbízásának joga Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testületét illeti meg, az egyéb munkáltatói 
jogokat a polgármester gyakorolja.” 
 

11. Az Alapító Okirat 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„13. Foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszony megjelölése: 
A foglalkoztatottakat az intézmény vezetője közalkalmazotti jogviszony, 
munkaviszony illetve megbízási viszony keretében alkalmazza.” 

 
12. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan 
tartalommal érvényesek. 
 
13. Jelen Módosító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba. 
 
Budapest, 2012. május  

Dr. Bácskai János  
polgármester 

 
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester 
Határidő:  8 nap  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mellékletek: Alapító okiratok egységes szerkezetben. 

 



1. Melléklet 
 
 

Alapító okirat 
 
 
 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, - a Bakáts téri 
Ének-Zenei Általános Iskola (1092 Budapest,Bakáts tér 12.) számára –  közoktatásról szóló 1993. 
évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 7. § (1) bekezdése és 8. § (4) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában megjelölt tartalmi 
követelményekre figyelemmel, a 187/1994. (IV. 26.) számú határozattal megalkotott és a 
272/1/1997.  (IX. 6.) számú, a 138/2001. (III. 27.) számú, a 44/8/2003. (II. 6.) számú, a 135/2004. 
(IV. 01.) számú, a 265/2008. (VIII. 27.) számú, a 304/2009. (IX. 02.) számú, a ……/2012.(……..) 
számú határozatokkal módosított alapító okirata alapján az alábbi egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratot adja ki. 
 
 
1. A költségvetési szerv elnevezése, alapítási éve, székhelye: 
 
BAKÁTS  TÉRI  ÉNEK-ZENEI  ÁLTALÁNOS  ISKOLA  1837 
 
 Székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 12. 

 
2. Alapítója: Pest Város Tanácsa 

 
3. Fenntartó és irányító szerve, székhelye: 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 

 
 Székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14. 

 
4. Közfeladata: 
Közoktatással kapcsolatos feladatok ellátása, mely magába foglalja az általános iskolai nevelést és 
oktatást. 
 
5. Illetékessége, működési köre: 
Budapest IX. kerület, megadott körzet szerint kötelezően. 
 
6. Jogállása, gazdálkodási besorolása: 
önálló jogi személy 
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.  
 
7. Típusa: 

 
általános iskola 
 

8. Felvehető maximális 
tanulólétszám: 
 

400 fő 
A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében: 

- gyógypedagógiai típusonként az osztálylétszám 
maximun 10 %-a 

                         - összesen, legfeljebb az osztálylétszám 20 %-a. 
9. Évfolyamainak száma: Nappali rendszerű nyolc évfolyamos általános iskola. 

 



10. Alaptevékenysége 
 
Alaptevékenysége, államháztartási szakágazati besorolása: 
852010 Alapfokú oktatás 
 
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: 
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása  
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatás (1-4. évfolyam) 
(emelt szintű ének-zeneioktatás) 
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. 
évfolyam) 
(emelt szintű ének-zenei oktatás) 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
(emelt szintű ének-zenei oktatás) 
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 
évfolyam) 
(emelt szintű ének-zenei oktatás) 
- iskolai könyvtár működtetése 
- képességkibontakoztató felkészítés 
A sajátos nevelési igényű tanulóknál: 
integrálható 
- érzékszervi (látás) fogyatékos 
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd 
valamint 
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd 
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
855100 Sport, szabadidős képzés 
855200 Kulturális képzés 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
 
Vállalkozás: 
Vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
11. A feladat ellátását szolgáló vagyon: 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező, Budapest, IX. ker. 
Bakáts tér. 12. szám alatti (36.912 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.  
 
12. 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. 
 
A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat - alapfeladata teljesítésének sérelme nélkül – 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának mindenkor hatályos vagyonrendelete 
szerint hasznosíthatja, bevételei növelésére fordíthatja. 
 
Többletbevételeinek az Ávr. szabályai alapján Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete által meghatározott részét személyi ösztönzésre, a 
fennmaradó hányadot pedig dologi költségekre és fejlesztésre fordíthatja. 
 
13. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az igazgató. 
A vezetői állás betöltése a mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon történik. 
A vezetők megbízásának joga Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 
Képviselő-testületét illeti meg, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 
 
14. Foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszony megjelölése: 
A foglalkoztatottakat az intézmény vezetője közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony illetve 
megbízási viszony keretében alkalmazza. 
 

 
Budapest, 2012. május 
 
 
 

Dr. Bácskai János 
                                                                                                        polgármester 



2. Melléklet 
 
 

Alapító okirat 
 
 
 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, - a Kosztolányi 
Dezső Általános Iskola (1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 1.) számára –  közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 7. § (1) bekezdése és 8. § (4) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában megjelölt tartalmi 
követelményekre figyelemmel, a jelen határozatával a 187/1994. (IV. 26.) számú határozattal 
megalkotott és a 272/9/1997.  (IX. 06.) számú, a 138/2001. (III. 27.) számú, a 135/2004. (IV. 01.) 
számú, a 269/2008. (VIII. 27.) számú, a 308/2009. (IX. 02.) számú, a ………./2012.(……..) számú 
határozatokkal módosított alapító okirata alapján az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratot adja ki. 
 
 
1. A költségvetési szerv elnevezése, alapítási éve, székhelye: 
 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA      1965. 
 
 Székhelye: 1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 1. 

 
2. Alapítója:  IX. kerületi Tanács V. B. 

 
 

3. Fenntartó és irányító szerve, székhelye: 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 

 
 Székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14. 

 
4. Közfeladata: 
Közoktatással kapcsolatos feladatok ellátása, mely magába foglalja az általános iskolai nevelést és 
oktatást. 
 
5. Illetékessége, működési köre: 
Budapest IX. kerület, megadott körzet szerint kötelezően. 
 
6. Jogállása, gazdálkodási besorolása: 
önálló jogi személy 
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.  
 
7. Típusa: 

 
általános iskola 
 

8. Felvehető maximális 
tanulólétszám: 
 

400 fő 
A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében: 
- gyógypedagógiai típusonként az osztálylétszám                          
maximum 10 %-a 
- összesen, legfeljebb az osztálylétszám 20 %-a. 
 



9. Évfolyamainak száma: Nappali rendszerű nyolc évfolyamos általános iskola. 
- 1-4 évfolyamon egy-egy iskolaotthonos osztály 
 

10. Alaptevékenysége 
 
Alaptevékenysége, államháztartási szakágazati besorolása: 
852010 Alapfokú oktatás 
 
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: 
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása  
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatás (1-4. évfolyam) 
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. 
évfolyam) 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
(emelt szintű ének-zenei oktatás) 
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 
évfolyam) 
- iskolai könyvtár működtetése 
- képességkibontakoztató felkészítés 
A sajátos nevelési igényű tanulóknál: 
integrálható 

- mozgássérült (testi fogyatékos) 
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzd 
valamint 
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 
rendellenességével küzd 
 

855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
855100 Sport, szabadidős képzés 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
 
Vállalkozás: 
Vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
11. A feladat ellátását szolgáló vagyon: 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező, Budapest, IX. ker. 
Ifjúmunkás u. 1. szám alatti (38.236/209 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. 
 
12. 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. 
 
A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat - alapfeladata teljesítésének sérelme nélkül – 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának mindenkor hatályos vagyonrendelete 
szerint hasznosíthatja, bevételei növelésére fordíthatja. 
 
Többletbevételeinek az Ávr. szabályai alapján Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete által meghatározott részét személyi ösztönzésre, a 
fennmaradó hányadot pedig dologi költségekre és fejlesztésre fordíthatja. 
 
13. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az igazgató. 
A vezetői állás betöltése a mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon történik. 
A vezető megbízásának joga Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 
Képviselő-testületét illeti meg, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 
 
14. Foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszony megjelölése: 
A foglalkoztatottakat az intézmény vezetője közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony illetve 
megbízási viszony keretében alkalmazza. 
 
 
 
Budapest, 2012. május  
 
 
 

Dr. Bácskai János 
                                                                                                        polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Melléklet 
 
 

Alapító okirat 
 
 
 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, - a Kőrösi 
Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola (1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 13.) számára – a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésben, valamint az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (1) bekezdése és 8. § (4) bekezdése, 
valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet 5. §-ában megjelölt tartalmi követelményekre figyelemmel, a 187/1994. (IV. 
26.) számú határozattal megalkotott és a 272/10/1997.  (IX. 06.) számú, a 138/2001. (III. 27.) 
számú, a 44/10/2003. (II. 06.) számú, a 135/2004. (IV. 01.) számú, a 268/1/2006. (IX. 14.) 
számú, a 264/2008. (VIII. 27.) számú, a 309/2009. (IX. 02.) számú, a ………./2012.(……..) 
számú határozatokkal módosított alapító okirata alapján az alábbi egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratot adja ki. 
 
 
1. A költségvetési szerv elnevezése, alapítási éve, székhelye: 
 
KŐRŐSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA     1959. 
 
Rövidített neve: Kőrösi Kéttannyelvű Ált. Isk. 
 
 Székhelye: 1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 13. 

 
2. Alapítója: IX. kerületi Tanács V. B. 

 
3. Fenntartó és irányító szerve, székhelye: 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 

 
 Székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14. 

 
4. Közfeladata: 
Közoktatással kapcsolatos feladatok ellátása, mely magába foglalja az általános iskolai nevelést és 
oktatást, pedagógiai szakszolgáltatást. 
 
5. Illetékessége, működési köre: 
Budapest IX. kerület, megadott körzet szerint kötelezően. 
 
6. Jogállása, gazdálkodási besorolása: 
önálló jogi személy 
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.  
 
7. Típusa: 

 
általános iskola 
 

8. Felvehető maximális 
tanulólétszám: 
 

400 fő 
A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében: 

- gyógypedagógiai típusonként az osztálylétszám 
maximum 10 %-a 



                         - összesen, legfeljebb az osztálylétszám 20 %-a. 
 

9. Évfolyamainak száma: Nappali rendszerű nyolcévfolyamos általános iskola 
- 1-8 évfolyamon egy-egy kéttannyelvű osztály  
 

10. Alaptevékenysége 
 
Alaptevékenysége, államháztartási szakágazati besorolása: 
852010 Alapfokú oktatás 
 
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: 
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása  
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatás (1-4. évfolyam) 
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. 
évfolyam) 
852013 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 
évfolyam) 
852023 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
- iskolai könyvtár működtetése 
- képesség kibontakoztató felkészítés 
A sajátos nevelési igényű tanulóknál: 
integrálható 
- beszédfogyatékos 
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd 
valamint 
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd 
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység  
- gyógytestnevelés 
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
 
Vállalkozás: 
Vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
11. A feladat ellátását szolgáló vagyon: 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező, Budapest, IX. ker. 
Ifjúmunkás u. 13. szám alatti (38.236/84 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. 
 
12. 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. 
 
A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat - alapfeladata teljesítésének sérelme nélkül –  
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának mindenkor hatályos vagyonrendelete 
szerint hasznosíthatja, bevételei növelésére fordíthatja. 
 
Többletbevételeinek az Ávr. szabályai alapján Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete által meghatározott részét személyi ösztönzésre, a 
fennmaradó hányadot pedig dologi költségekre és fejlesztésre fordíthatja. 
 
13. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az igazgató. 
A vezetői állás betöltése a mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon történik. 
A vezető megbízásának joga Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 
Képviselő-testületét illeti meg, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 
 
14. Foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszony megjelölése: 
A foglalkoztatottakat az intézmény vezetője közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony illetve 
megbízási viszony keretében alkalmazza. 
 
 
 
Budapest, 2012. május  
 
 
 

Dr. Bácskai János 
                                                                                                        polgármester 



4. Melléklet 
 

 

Alapító okirat 
 
 

 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, - a Szent-
Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (1093 Budapest, Lónyay u. 4/c-8.) számára – 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésben, valamint az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (1) bekezdése és 8. § (4) bekezdése, 
valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet 5. §-ában megjelölt tartalmi követelményekre figyelemmel, a 187/1994. (IV. 
26.) számú határozattal megalkotott és a 272/13/1997. (IX. 06.) számú, a 138/2001. (III. 27.) 
számú, a 44/13/2003. (II. 06.) számú, a 405/2/2003. (XI. 06.) számú, a 135/2004. (IV. 01.) 
számú, a 13/2005. (I. 25.) számú, a 271/2008. (VIII. 27.) számú, a 312/2009. (IX. 02.) számú, 
a …..…/2012.(………) számú határozatokkal módosított alapító okirata alapján az alábbi 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki. 
 
 
1. Költségvetési szerv elnevezése, alapítási éve, székhelye: 
 
SZENT-GYÖRGYI ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM    1873 
 
 Székhelye: 1093 Budapest, Lónyay u. 4/c-8. 

 
2. Alapítója: Budapest Székesfőváros 

 
3. Fenntartója és irányító szerve, székhelye: 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 

 
 Székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14. 

 
4. Közfeladata: 
Közoktatással kapcsolatos feladatok ellátása, mely magába foglalja az általános iskolai-, a 
középiskolai nevelést és oktatást, pedagógiai szakszolgáltatást. 
 
5. Illetékessége, működési köre: 
Budapest IX. kerület, megadott körzet szerint kötelezően. 
Budapest Főváros és környéke 
 
6. Jogállása, gazdálkodási besorolása: 
önálló jogi személy 
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.  
 
7. Típusa: 

 
Többcélú intézmény, egységes iskola 
 

8. Felvehető maximális 
tanulólétszám: 
 

800 fő 
A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében: 

- gyógypedagógiai típusonként az osztálylétszám          
maximun 10 %-a 
- összesen, legfeljebb az osztálylétszám 20 %-a 



9. Évfolyamainak száma: 8+4 és 4+8 évfolyamos iskola 
Nappali rendszerű nyolcévfolyamos általános iskola. 
Nappali rendszerű négy- és nyolcévfolyamos gimnázium. 
nyelvi előkészítő évfolyam: max. két osztály 

 
10. Alaptevékenysége 
 
Alaptevékenysége, államháztartási szakágazati besorolása: 
852010 Alapfokú oktatás 
 
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: 
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása  
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatás (1-4. évfolyam) 
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. 
évfolyam) 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 
évfolyam) 
853000 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) 
853112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13. évfolyam) 
- iskolai könyvtár működtetése 
- képességkibontakoztató felkészítés 
A sajátos nevelési igényű tanulóknál: 
integrálható 
- érzékszervi (hallás) fogyatékos 
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd 
valamint 
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd 
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység  
- gyógytestnevelés 
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
855917 Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés 
855918 Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
 
Vállalkozás: 
Vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
11. A feladat ellátását szolgáló vagyon: 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező, Budapest, IX. ker. 
Lónyay u. 4/c.-8. szám alatti (37.002 hrsz., 37.003 hrsz., és 37.004 hrsz alatt felvett) 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.  
 



12. 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. 
 
A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat - alapfeladata teljesítésének sérelme nélkül – 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának mindenkor hatályos vagyonrendelete 
szerint hasznosíthatja, bevételei növelésére fordíthatja. 
 
Többletbevételeinek az Ávr. szabályai alapján Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete által meghatározott részét személyi ösztönzésre, a 
fennmaradó hányadot pedig dologi költségekre és fejlesztésre fordíthatja. 
 
13. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az igazgató. 
A vezetői állás betöltése a mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon történik. 
A vezető megbízásának joga Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 
Képviselő-testületét illeti meg, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 
 
14. Foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszony megjelölése: 
A foglalkoztatottakat az intézmény vezetője közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony illetve 
megbízási viszony keretében alkalmazza. 
 

 
 
Budapest, 2012. május  
 
 
 

Dr. Bácskai János 
                                                                                                        polgármester 



5. Melléklet 
 
 

Alapító okirat 
 
 
 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, - az 
Általános Iskola és Gimnázium elnevezéssel létesített (alapított), jelenlegi nevén Telepy 
Károly Testnevelés Szakosított Általános Iskola és Gimnázium (1096 Budapest, Telepy u. 
17.) számára a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésben, valamint 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (1) bekezdése és 8. § (4) bekezdése, 
valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet 5. §-ában megjelölt tartalmi követelményekre figyelemmel, a 187/1994. (IV. 
26.) számú határozattal megalkotott és a 272/14/1997. (IX. 06.) számú, a 74/1999. (II. 23.) 
számú, a 138/2001. (III. 27.) számú, a 44/14/2003. (II. 06.) számú, a 405/2/2003. (XI. 06.) 
számú, a 135/2004. (IV. 01.) számú, a 13/2005. (I. 25.) számú, a 125/2008. (IV. 09.) számú, a 
274/2008. (VIII. 27.) számú, a 313/2009. (IX. 02.) számú, a 165/2011. (V. 18.) számú, a 
………./2012.(……) számú határozatokkal módosított alapító okirata alapján az alábbi 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki. 
 
 
1. Költségvetési szerv elnevezése, alapítási éve, székhelye: 
 
TELEPY KÁROLY TESTNEVELÉS SZAKOSÍTOTT  
ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM                          1896.  

Rövid hivatalos neve: TELEPY ISKOLA 
 
 Székhelye: 1096 Budapest, Telepy u. 17. 

 
2. Alapítója: Budapest Székesfőváros 

 
3. Fenntartója és irányító szerve, székhelye: 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 

 
 Székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14. 

 
4. Közfeladata: 
Közoktatással kapcsolatos feladatok ellátása, mely magába foglalja az általános iskolai-, a 
középiskolai nevelést és oktatást. 
 
5. Illetékessége, működési köre: 
Budapest IX. kerület, megadott körzet szerint kötelezően. 
Budapest Főváros és környéke 
 
6. Jogállása, gazdálkodási besorolása: 
önálló jogi személy 
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.  

7. Típusa: 
 

többcélú intézmény, egységes iskola 
 



8. Felvehető maximális 
tanulólétszám: 
 

700 fő 
A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében: 
- gyógypedagógiai típusonként az osztálylétszám  
maximum 10 %-a 
- összesen, legfeljebb az osztálylétszám 20 %-a 

 
9. Évfolyamainak száma: 8+4 évfolyamos iskola 

Nappali rendszerű nyolc évfolyamos általános iskola. 
Nappali rendszerű négy évfolyamos gimnázium. 
nyelvi előkészítő évfolyam: egy osztály 

 
10. Alaptevékenysége 
 
Alaptevékenysége, államháztartási szakágazati besorolása: 
852010 Alapfokú oktatás 
 
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: 
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása  
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatás (1-4. évfolyam) 
(szakosított tantervű testnevelés oktatás) 
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. 
évfolyam) 
(szakosított tantervű testnevelés oktatás) 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)  
(szakosított tantervű testnevelés oktatás) 
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 
évfolyam) 
(szakosított tantervű testnevelés oktatás) 
853000 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) 
(szakosított tantervű testnevelés oktatás) 
853112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13. évfolyam) 
(szakosított tantervű testnevelés oktatás) 
- iskolai könyvtár működtetése 
- halmozottan hátrányos helyzetű tanulók képességkibontakoztató felkészítés 
A sajátos nevelési igényű tanulóknál: 
integrálható 
- értelmi fogyatékos 
- autista 
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd 
valamint 
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd 
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
855917 Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés 
855918 Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
 
 



Vállalkozás: 
 Vállalkozási tevékenységet nem folytat 
 
11. A feladat ellátását szolgáló vagyon: 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező, A Budapest, IX. 
ker. Telepy u. 17. szám alatti  (37.252 hrsz. alatt felvett) ingatlan, a IX. ker. Telepy u. 19. szám alatti 
(37.251 hrsz. alatt felvett) 1823 m2, a Budapest, IX. ker. Telepy u. 21. szám alatti (37.250 hrsz. alatt 
felvett) 914 m2 alapterületű üres 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.  
  
12. 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. 
A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat - alapfeladata teljesítésének sérelme nélkül –  
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának mindenkor hatályos vagyonrendelete 
szerint hasznosíthatja, bevételei növelésére fordíthatja. 
Többletbevételeinek az Ávr. szabályai alapján Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete által meghatározott részét személyi ösztönzésre, a 
fennmaradó hányadot pedig dologi költségekre és fejlesztésre fordíthatja. 
 
13. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az igazgató. 
A vezetői állás betöltése a mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon történik. 
A vezető megbízásának joga Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 
Képviselő-testületét illeti meg, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 
 
14. Foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszony megjelölése: 
A foglalkoztatottakat az intézmény vezetője közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony illetve 
megbízási viszony keretében alkalmazza. 
 
 
Budapest, 2012. május  
 

Dr. Bácskai János 
                                                                                                        polgármester 



6. Melléklet 
 

 

Alapító okirat 
 
 

 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, - a 
Napköziotthonos Óvoda elnevezéssel létesített (alapított), jelenlegi nevén Csicsergő Óvoda (1096 
Budapest, Thaly K. u. 38.) számára – az 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésben, valamint 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (1) bekezdése és 8. § (4) bekezdése, 
valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet 5. §-ában megjelölt tartalmi követelményekre figyelemmel, a 339/1994. (VIII. 27.) számú 
határozattal megalkotott és 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 ………. /2012.( ……. ) számú 
határozatokkal módosított alapító okirata alapján az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratot adja ki. 
 
 
1. A költségvetési szerv elnevezése, alapítási éve, székhelye: 
 
„CSICSERGŐ” ÓVODA                                            1972 
 
 Székhelye: 

- telephelye: 
 

1096 Budapest, Thaly Kálmán u. 38. 
1096 Budapest, Thaly Kálmán u. 17.  
 

2. Alapítója: 
IX. kerületi Tanács V. B. 
 
3. Fenntartó és irányító szerve, székhelye: 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
 
 Székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14. 

 
4. Közfeladata: 
Közoktatással kapcsolatos feladatok ellátása, mely magába foglalja az óvodai nevelést. 
 
5. Illetékessége, működési köre: 
Budapest IX. kerület, megadott körzet szerint. 
 
6. Jogállása, gazdálkodási besorolása: 
önálló jogi személy 
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 
 
Hozzárendelt, önállóan működő költségvetési szervek: 

„Kicsi bocs” Óvoda (1092 Bp. Erkel u. 10.) 
„Liliom” Óvoda (1094 Bp. Liliom u. 15.) 

 
7. Típusa: 

 
óvoda 
 



8. Felvehető maximális gyermeklétszám: 175 fő 
székhelyen:   125 fő 
telephelyen:    50 fő 

 
9. Alaptevékenysége 
 
Alaptevékenysége, államháztartási szakágazati besorolása: 
851020 Óvodai nevelés 
 
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: 
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
851011 Óvodai nevelés, ellátás 
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
integrálható 

– Érzékszervi fogyatékos 
– beszédfogyatékos 
– autista 
valamint 
– megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd 
– halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai fejlesztése 

562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
 
Vállalkozás: 
Vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
10. A feladat ellátását szolgáló vagyon: 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező Budapest, IX. ker. 
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. 
 
A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat - alapfeladata teljesítésének sérelme nélkül – 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának mindenkor hatályos vagyonrendelete 
szerint hasznosíthatja, bevételei növelésére fordíthatja. 
 



Többletbevételeinek az Ávr. szabályai alapján Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete által meghatározott részét személyi ösztönzésre, a 
fennmaradó hányadot pedig dologi költségekre és fejlesztésre fordíthatja. 
 
12. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az óvodavezető. 
A vezetői állás betöltése a mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon történik. 
A vezető megbízásának joga Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 
Képviselő-testületét illeti meg, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 
 
13. Foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszony megjelölése: 
A foglalkoztatottakat az intézmény vezetője közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony illetve 
megbízási viszony keretében alkalmazza. 
 
 
 
Budapest, 2012. május  
 

Dr. Bácskai János 
                                                                                                                                polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Melléklet 
 

 

Alapító okirat 
 
 

 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, - a 
Napköziotthonos” Óvoda elnevezéssel létesített (alapított), jelenlegi nevén Csudafa Óvoda (1097 
Budapest, Óbester u. 9.) számára – az 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésben, valamint az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (1) bekezdése és 8. § (4) bekezdése, valamint 
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. 
§-ában megjelölt tartalmi követelményekre figyelemmel, a 339/1994. (VIII. 27.) számú határozattal 
megalkotott és 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        /2012.(         ) számú határozatokkal módosított alapító okirata 
alapján az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki. 
 
 
1. A költségvetési szerv elnevezése, alapítási éve, székhelye: 
 
„CSUDAFA” ÓVODA                                            1967 
 
 Székhelye: 
            - telephelye: 

1097 Budapest, Óbester u. 9.  
1097 Budapest, Kén u. 1. 

2. Alapítója: 
IX. kerületi Tanács V. B. 
 
3. Fenntartó és irányító szerve, székhelye: 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
 
 Székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14. 

 
4. Közfeladata: 
Közoktatással kapcsolatos feladatok ellátása, mely magába foglalja az óvodai nevelést. 
 
5. Illetékessége, működési köre: 
Budapest IX. kerület, megadott körzet szerint. 
 
6. Jogállása, gazdálkodási besorolása: 
önálló jogi személy 
önállóan működő költségvetési szerv 
 
Az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 10§-a alapján a „Kerekerdő Óvoda” (1098 Budapest, 
Vágóhíd u. 35-37.) látja el. 
7. Típusa: 

 
óvoda 
 

8. Felvehető maximális gyermeklétszám: 
239 fő 
- székhelyen: 189 fő 
- telephelyen:  50 fő 



A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében gyógypedagógiai típusonként a csoportlétszám 
maximum 10 %-a 
 
9. Alaptevékenysége 
 
Alaptevékenysége, államháztartási szakágazati besorolása: 
851020 Óvodai nevelés 
 
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: 
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
851011 Óvodai nevelés, ellátás 
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
integrálható 
- érzékszervi fogyatékos 
- beszédfogyatékos 
- testi fogyatékos 
valamint 
- a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd 
- halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai fejlesztése 
562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
 
Vállalkozás: 
Vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
10. A feladat ellátását szolgáló vagyon: 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (38.264/2. hrsz. alatt 
felvett) ingatlan, 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 (IX. 
kerület Kén u. 1.), 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. 
 
A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat - alapfeladata teljesítésének sérelme nélkül – 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának mindenkor hatályos vagyonrendelete 
szerint hasznosíthatja, bevételei növelésére fordíthatja. 
Többletbevételeinek az Ávr. szabályai alapján Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete által meghatározott részét személyi ösztönzésre, a 
fennmaradó hányadot pedig dologi költségekre és fejlesztésre fordíthatja. 
 



12. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az óvodavezető. 
A vezetői állás betöltése a mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon történik. 
A vezető megbízásának joga Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 
Képviselő-testületét illeti meg, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 
 
13. Foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszony megjelölése: 
A foglalkoztatottakat az intézmény vezetője közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony illetve 
megbízási viszony keretében alkalmazza. 
 
 
 
Budapest, 2012. május  
 

Dr. Bácskai János 
                                                                                                        polgármester 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. Melléklet 
 

 

Alapító okirat 
 
 
 
 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, - a 
„Napköziotthonos” Óvoda elnevezéssel létesített (alapított), jelenlegi nevén „Epres” Óvoda (1098 
Budapest, Epreserdő u. 10.) számára – az 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésben, valamint 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (1) bekezdése és 8. § (4) bekezdése, 
valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet 5. §-ában megjelölt tartalmi követelményekre figyelemmel, a 339/1994. (VIII. 27.) számú 
határozattal megalkotott és 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 ………. /2012.( ……. ) számú határozatokkal módosított 
alapító okirata alapján az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki. 
 
 
1. A költségvetési szerv elnevezése, alapítási éve, székhelye: 
 
„EPRES” ÓVODA                                            1966 
 
 Székhelye: 1098 Budapest, Epreserdő u. 10. 

 
2. Alapítója: 
IX. kerületi Tanács V. B. 
 
3. Fenntartó és irányító szerve, székhelye: 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
 
 Székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14. 

 
4. Közfeladata: 
Közoktatással kapcsolatos feladatok ellátása, mely magába foglalja az óvodai nevelést. 
 
5. Illetékessége, működési köre: 
Budapest IX. kerület, megadott körzet szerint. 
 
6. Jogállása, gazdálkodási besorolása: 
önálló jogi személy 
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv  
 
Hozzárendelt, önállóan működő költségvetési szervek: 

„Ugrifüles” Óvoda (1091 Budapest, Hurok u. 9.) 
„Méhecske” Óvoda (1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 30.) 
„Napfény” Óvoda (1098 Budapest, Napfény u. 4.) 

 
7. Típusa: 

 
Óvoda 
 
 



8. Felvehető maximális gyermeklétszám: 
100 fő 
A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében - gyógypedagógiai típusonként a csoportlétszám 
maximum 10 %- a - legfeljebb a csoportlétszám 30 %- a. 
 
9. Alaptevékenysége 
 
Alaptevékenysége, államháztartási szakágazati besorolása: 
851020 Óvodai nevelés 
 
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: 
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
851011 Óvodai nevelés, ellátás 
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
integrálható 
beszédfogyatékos 
autista, valamint 
a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő gyermek. 
562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
 
Vállalkozás: 
Vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
10. A feladat ellátását szolgáló vagyon: 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező, a Budapest, IX. ker. 
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. 
 
A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat - alapfeladata teljesítésének sérelme nélkül –  
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának mindenkor hatályos vagyonrendelete 
szerint hasznosíthatja, bevételei növelésére fordíthatja. 
 
Többletbevételeinek az Ávr. szabályai alapján Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete által meghatározott részét személyi ösztönzésre, a 
fennmaradó hányadot pedig dologi költségekre és fejlesztésre fordíthatja. 
 
12. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az óvodavezető. 
A vezetői állás betöltése a mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon történik. 



A vezetők megbízásának joga Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 
Képviselő-testületét illeti meg, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 
 
13. Foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszony megjelölése: 
A foglalkoztatottakat az intézmény vezetője közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony illetve 
megbízási viszony keretében alkalmazza. 
 
 
 
Budapest, 2012. május  
 

Dr. Bácskai János 
                                                                                                                               polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. Melléklet 
 

 

Alapító okirat 
 
 
 
 

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.) számára – az 1993. évi LXXIX. törvény 37. 
§ (5) bekezdésben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (1) bekezdése 
és 8. § (4) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában megjelölt tartalmi követelményekre figyelemmel, a 
339/1994. (VIII. 27.) számú határozattal megalkotott és 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 
………. /2012.( ……. ) számú határozatokkal módosított alapító okirata alapján az alábbi egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki. 
 
 
1. A költségvetési szerv elnevezése, alapítási éve, székhelye: 
 
„KEREKERDŐ” ÓVODA                                            1982 
 
 Székhelye: 1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37.  

 
2. Alapítója: 
IX. kerületi Tanács V. B. 
 
3. Fenntartó és irányító szerve, székhelye: 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
 
 Székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14. 

 
4. Közfeladata: 
Közoktatással kapcsolatos feladatok ellátása, mely magába foglalja az óvodai nevelést. 
 
5. Illetékessége, működési köre: 
Budapest IX. kerület, megadott körzet szerint. 
 
6. Jogállása, gazdálkodási besorolása: 
önálló jogi személy 
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 
 
Hozzárendelt, önállóan működő költségvetési szerv: 

„Csudafa”Óvoda (1097 Budapest, Óbester u. 9.) 
 
7. Típusa 

 
óvoda 
 
 



8. Felvehető maximális gyermeklétszám: 
382 fő 
A (első) épület:   152 fő 
B (hátsó) épület: 230 fő 
 
A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében - gyógypedagógiai típusonként a csoportlétszám 
maximum 10 %- a - legfeljebb a csoportlétszám 30 %- a. 
 
9. Alaptevékenysége 
 
Alaptevékenysége, államháztartási szakágazati besorolása: 
851020 Óvodai nevelés 
 
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: 
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
851011 Óvodai nevelés, ellátás 
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
integrálható 
- értelmi fogyatékos 
- testi fogyatékos 
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd  
- különleges étkezést igényel 
valamint 
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd 
- vízhez szoktatás, mozgásfejlesztés az intézmény tanuszodájában  
562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
 
Vállalkozás: 
Vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
10. A feladat ellátását szolgáló vagyon: 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező Budapest, IX.  ker. 
Vágóhíd u. 35. szám alatti (38.286/5 hrsz. alatt felvett) ingatlan „A” épületéből (elülső épület) 1284 
m2 területrészt, „B” épületet (hátulsó épület) 2766 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. 
 
A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat - alapfeladata teljesítésének sérelme nélkül – 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának mindenkor hatályos vagyonrendelete 
szerint hasznosíthatja, bevételei növelésére fordíthatja. 



 
Többletbevételeinek az Ávr. szabályai alapján Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete által meghatározott részét személyi ösztönzésre, a 
fennmaradó hányadot pedig dologi költségekre és fejlesztésre fordíthatja. 
 
12. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az óvodavezető. 
A vezetői állás betöltése a mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon történik. 
A vezető megbízásának joga Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 
Képviselő-testületét illeti meg, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 
 
13. Foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszony megjelölése: 
A foglalkoztatottakat az intézmény vezetője közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony illetve 
megbízási viszony keretében alkalmazza. 
 
 
 
Budapest, 2012. május  
 

Dr. Bácskai János 
                                                                                                        polgármester 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. Melléklet 
 

 

Alapító okirat 
 
 
 
 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, - a 
Napköziotthonos Óvoda elnevezéssel létesített (alapított), jelenlegi nevén „Kicsi Bocs” Óvoda (1092 
Budapest, Erkel u. 10.) számára – az 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésben, valamint az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (1) bekezdése és 8. § (4) bekezdése, valamint 
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. 
§-ában megjelölt tartalmi követelményekre figyelemmel, a 339/1994. (VIII. 27.) számú határozattal 
megalkotott és 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 ………. /2012.( ……. ) számú 
határozatokkal módosított alapító okirata alapján az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratot adja ki. 
 
 
1. A költségvetési szerv elnevezése, alapítási éve, székhelye: 

 
„KICSI BOCS” ÓVODA                                            1902 
 
 Székhelye: 1092 Budapest, Erkel u. 10. 

 
2. Alapítója: 
IX. kerületi Tanács V. B. 
 
3. Fenntartó és irányító szerve, székhelye: 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
 
 Székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14. 

 
4. Közfeladata: 
Közoktatással kapcsolatos feladatok ellátása, mely magába foglalja az óvodai nevelést. 
 
5. Illetékessége, működési köre: 
Budapest IX. kerület, megadott körzet szerint. 
 
6. Jogállása, gazdálkodási besorolása: 
önálló jogi személy 
önállóan működő költségvetési szerv 
 
Az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 10§-a alapján a „Csicsergő” Óvoda (1096 Budapest, 
Thaly Kálmán u. 38.) látja el. 
 
7. Típusa: 

 
óvoda 
 
 



8. Felvehető maximális gyermeklétszám: 
142 fő 
 
9. Alaptevékenysége 
 
Alaptevékenysége, államháztartási szakágazati besorolása: 
851020 Óvodai nevelés 
 
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: 
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
851011 Óvodai nevelés, ellátás 
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
integrálható 
- érzékszervi fogyatékos 
- beszédfogyatékos 
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd  
valamint 
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd 
562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
 
Vállalkozás: 
Vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
10. A feladat ellátását szolgáló vagyon: 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező, a Budapest, IX. ker. 
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. 
 
A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat - alapfeladata teljesítésének sérelme nélkül –  
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának mindenkor hatályos vagyonrendelete 
szerint hasznosíthatja, bevételei növelésére fordíthatja. 
 
Többletbevételeinek az Ávr. szabályai alapján Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete által meghatározott részét személyi ösztönzésre, a 
fennmaradó hányadot pedig dologi költségekre és fejlesztésre fordíthatja. 
 
 



12. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az óvodavezető. 
A vezetői állás betöltése a mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon történik. 
A vezető megbízásának joga Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 
Képviselő-testületét illeti meg, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 
 
13. Foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszony megjelölése: 
A foglalkoztatottakat az intézmény vezetője közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony illetve 
megbízási viszony keretében alkalmazza. 
 
 
 
 
Budapest, 2012. május  
 

Dr. Bácskai János 
                                                                                                                               polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11. Melléklet 
 

 

Alapító okirat 
 
 

 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, - a Ferencvárosi 
Komplex Óvoda, Általános iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény számára – 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésben, valamint az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (1) bekezdése és 8. § (4) bekezdése, valamint az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-
ában megjelölt tartalmi követelményekre figyelemmel, a 187/1994. (IV. 26.) számú határozattal 
megalkotott és a 272/7/1997. (IX. 6.) számú, a 74/1999.(II. 23.) számú, az 548/1999. (XII. 14.) 
számú, a 138/2001. (III. 27.) számú, a 135/2004. (IV. 01.) számú, a 282/2005. (VI. 21.) számú, a 
224./2006. (IX. 05.) számú, a 267/2008. (VIII. 27.) számú, a 306/2009. (IX. 02.) számú, a 102./2010. 
(V. 05.) számú, a………./2012.(……..) számú határozatokkal módosított alapító okirata alapján az 
alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki. 
 
 
1. A költségvetési szerv elnevezése, alapítási éve, székhelye: 
 
FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA  
ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY    1952. 
 
 Székhelye: 
                - telephelye: 

1095 Budapest, Gát u. 6.   100 fő  
1095 Budapest, Thaly K. u. 17.    36 fő 
1097 Budapest, Vágóhíd u. 35.    84 fő 

220 fő 
 

2. Alapítója: IX. kerületi Tanács V. B.  
 

3. Fenntartó és irányító szerve, székhelye: 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 

 
 Székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14. 

 
4. Közfeladata: 
Közoktatással kapcsolatos feladatok ellátása, mely magába foglalja a gyógypedagógiai óvodai 
nevelést és iskolai nevelés-oktatást, pedagógiai szakszolgáltatást, pedagógiai szakmai szolgáltatást. 
 
5. Illetékessége, működési köre: 
Szakvélemény alapján 
- körzettel nem rendelkező, kerületi beiskolázású intézmény 
- logopédiai ellátás tekintetében, a Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő nevelési, 
valamint nevelési és oktatási intézményeiben 
 
6. Jogállása, gazdálkodási besorolása: 
önálló jogi személy 
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.  
 



7. Típusa: 
 

többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény 
- óvodai és általános iskolai feladatok 
- pedagógiai szakszolgálat 
- pedagógiai szakmai szolgálat 
 

8. Felvehető maximális tanulólétszám: 220 fő 
 
9. Évfolyamainak száma: 
A.) Korai fejlesztés 0-5 éves korig  1 csoport 11 fő 

     1 ambuláns csoport 26 fő 
B.) Napköziotthonos óvoda   4 csoport  47 fő 
C.) Nappali rendszerű gyógypedagógiai  
       általános iskola 1-8. évfolyamon 10 csoport                100 fő   
D.) Autista óvoda és általános iskola  1+4 csoport            36 fő 
 
10. Alaptevékenysége 
 
Alaptevékenysége, államháztartási szakágazati besorolása: 
852010 Alapfokú oktatás 
 
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: 
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása  
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése ellátása 
- tanulásban akadályozott 
- értelmileg akadályozott 
- autista 
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,  
oktatása (1-4. évfolyam) 
- tanulásban akadályozott 
- értelmileg akadályozott 
- autista 
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,  
oktatása (5-8. évfolyam) 
- tanulásban akadályozott 
- értelmileg akadályozott 
- autista 
- iskolai könyvtár működtetése 
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
562912 Óvodai intézményi étkezés 
562913 Iskolai intézményi étkezés 
562917 Munkahelyi étkezés 
 
Vállalkozás: 
Vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

11. A feladat ellátását szolgáló vagyon: 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező, Budapest, IX. ker. 
Gát u. 6. szám alatti (37.716/2 hrsz. alatt felvett), a Budapest, IX. ker. Thaly K. u. 17. szám alatti 
(37.716/1 hrsz. alatt felvett) iskola által használt ingatlanok, a Budapest, IX. ker. Vágóhíd u. 35. szám 
alatti (38.286/5 hrsz. alatt felvett) ingatlan „A” épület (elülső épület) egy része (840 m2 ), 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. 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. 
 
A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat - alapfeladata teljesítésének sérelme nélkül –  
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának mindenkor hatályos vagyonrendelete 
szerint hasznosíthatja, bevételei növelésére fordíthatja. 
 
Többletbevételeinek az Ávr. szabályai alapján Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete által meghatározott részét személyi ösztönzésre, a 
fennmaradó hányadot pedig dologi költségekre és fejlesztésre fordíthatja. 
 
13. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az igazgató. 
A vezetői állás betöltése a mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon történik. 
A vezető megbízásának joga Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 
Képviselő-testületét illeti meg, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 
 
14. Foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszony megjelölése: 
A foglalkoztatottakat az intézmény vezetője közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony illetve 
megbízási viszony keretében alkalmazza. 
 
 
 
Budapest, 2012. május  
 
 
 

Dr. Bácskai János 
                                                                                                        polgármester 



12. Melléklet 
 

 

Alapító okirat 
 
 
 
 

„Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, - a 
Napköziotthonos Óvoda elnevezéssel létesített (alapított), jelenlegi nevén „Liliom” Óvoda 
(1094 Budapest, Liliom u. 15.) számára – az 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) 
bekezdésben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (1) 
bekezdése és 8. § (4) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában megjelölt tartalmi követelményekre 
figyelemmel, a 8/1996/10. (I. 16.) számú határozattal megalkotott és 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 ……./2012.(          ) számú 
határozatokkal módosított alapító okirata alapján az alábbi egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratot adja ki.” 
 
 
1. A költségvetési szerv elnevezése, alapítási éve, székhelye: 
 
LILIOM ÓVODA                                            1995 
 
 Székhelye: 1094 Budapest, Liliom u. 15. 

 
2. Alapítója : 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 

3. Fenntartó és irányító szerve, székhelye: 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
     
 Székhelye: 
 

1092 Budapest, Bakáts tér 14. 

4. Közfeladata: 
Közoktatással kapcsolatos feladatok ellátása, mely magába foglalja az óvodai nevelést. 
 
5. Illetékessége, működési köre: 
Budapest IX. kerület, megadott körzet szerint. 
 
6. Jogállása; gazdálkodási besorolása: 
önálló jogi személy 
önállóan működő költségvetési szerv 
 
Az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 10§-a alapján a „Csicsergő” Óvoda (1096. Budapest, 
Thaly Kálmán u. 38.) látja el. 
 
7. Típusa: 

 
óvoda 

8.Felvehető maximális gyermeklétszám: 150 fő 



9. Alaptevékenysége 
 
Alaptevékenysége, államháztartási szakágazati besorolása: 
851020 Óvodai nevelés 
 
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: 
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
851011 Óvodai nevelés, ellátás 
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
integrálható 
értelmi fogyatékos 
testi fogyatékos 
különleges étkezést igénybe vesz 
valamint 
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd 
vízhez szoktatás, mozgásfejlesztés az intézmény tanuszodájában 
562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
 
Vállalkozás: 
Vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
10. A feladat ellátását szolgáló vagyon: 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező,a Bp. 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. 
 
A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat - alapfeladata teljesítésének sérelme nélkül –  
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának mindenkor hatályos vagyonrendelete 
szerint hasznosíthatja, bevételei növelésére fordíthatja. 
 
Többletbevételeinek az Ávr. szabályai alapján Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete által meghatározott részét személyi ösztönzésre, a 
fennmaradó hányadot pedig dologi költségekre és fejlesztésre fordíthatja. 
 



12. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az óvodavezető. 
A vezetői állás betöltése a mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon történik. 
A vezetők megbízásának joga Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 
Képviselő-testületét illeti meg, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 
 
13. Foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszony megjelölése: 
A foglalkoztatottakat az intézmény vezetője közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony illetve 
megbízási viszony keretében alkalmazza. 
 
 
 
Budapest, 2012. május 
 

Dr. Bácskai János 
                                                                                                                                polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13. Melléklet 
 

 

Alapító okirat 
 
 

 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, - a 
Napköziotthonos Óvoda elnevezéssel létesített (alapított), jelenlegi nevén „Méhecske” Óvoda (1091 
Budapest, Ifjúmunkás u. 30.) számára – az 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésben, 
valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (1) bekezdése és 8. § (4) 
bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 
31.) Korm. rendelet 5. §-ában megjelölt tartalmi követelményekre figyelemmel, a 339/1994. (VIII. 
27.) számú határozattal megalkotott és 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 ………. /2012.( ……. ) számú határozatokkal módosított alapító okirata alapján 
az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki. 
 
 
1. A költségvetési szerv elnevezése, alapítási éve, székhelye: 

 
„MÉHECSKE” ÓVODA                                            1980 
 
 Székhelye: 1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 30. 

 
2. Alapítója: 
IX. kerületi Tanács V. B. 
 
3. Fenntartó és irányító szerve, székhelye: 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
 
 Székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14. 

 
4. Közfeladata: 
Közoktatással kapcsolatos feladatok ellátása, mely magába foglalja az óvodai nevelést. 
 
5. Illetékessége, működési köre: 
Budapest IX. kerület, megadott körzet szerint. 
 
6. Jogállása; gazdálkodási besorolása: 
önálló jogi személy 
önállóan működő költségvetési szerv 
 
Az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 10§-a alapján az „Epres” Óvoda (1098 Budapest, 
Epreserdő u. 10.) látja el. 
 
7. Típusa 

 
óvoda 
 

8. Felvehető maximális gyermeklétszám: 100 fő 



9. Alaptevékenysége 
 
Alaptevékenysége, államháztartási szakágazati besorolása: 
851020 Óvodai nevelés 
 
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: 
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
851011 Óvodai nevelés, ellátás 
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
integrálható 
- testi fogyatékos 
valamint 
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd 
562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
 
Vállalkozás: 
Vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
10. A feladat ellátását szolgáló vagyon: 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező Budapest, IX. 
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. 
 
A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat - alapfeladata teljesítésének sérelme nélkül –  
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának mindenkor hatályos vagyonrendelete 
szerint hasznosíthatja, bevételei növelésére fordíthatja. 
 
Többletbevételeinek az Ávr. szabályai alapján Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete által meghatározott részét személyi ösztönzésre, a 
fennmaradó hányadot pedig dologi költségekre és fejlesztésre fordíthatja. 
 
12. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az óvodavezető. 
A vezetői állás betöltése a mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon történik. 
A vezető megbízásának joga Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 
Képviselő-testületét illeti meg, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 
 
 



13. Foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszony megjelölése: 
A foglalkoztatottakat az intézmény vezetője közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony illetve 
megbízási viszony keretében alkalmazza. 
 
 
 
Budapest, 2012. május  
 

Dr. Bácskai János 
                                                                                                        polgármester 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14. Melléklet 
 

 

Alapító okirat 
 
 

 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, - a 
Napköziotthonos Óvoda elnevezéssel létesített (alapított), jelenlegi nevén „Napfény” Óvoda (1098 
Budapest, Napfény u. 4.) számára – az 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésben, valamint az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (1) bekezdése és 8. § (4) bekezdése, valamint 
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. 
§-ában megjelölt tartalmi követelményekre figyelemmel, a 339/1994. (VIII. 27.) számú határozattal 
megalkotott és 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 
………. /2012.( ……. ) számú határozatokkal módosított alapító okirata alapján az alábbi egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki. 
 
 
1. A költségvetési szerv elnevezése, alapítási éve, székhelye: 

 
„NAPFÉNY” ÓVODA                                            1963 
 
 Székhelye: 1098 Budapest, Napfény u. 4.  

 
2. Alapítója: 
IX. kerületi Tanács V. B. 
 
3. Fenntartó és irányító szerve, székhelye: 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
 
 Székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14. 

 
4. Közfeladata: 
Közoktatással kapcsolatos feladatok ellátása, mely magába foglalja az óvodai nevelést. 
 
5. Illetékessége, működési köre: 
Budapest IX. kerület, megadott körzet szerint. 
 
6. Jogállása, gazdálkodási besorolása:   
önálló jogi személy 
önállóan működő költségvetési szerv 
 
Az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 10§-a alapján az „Epres” Óvoda (1098 Budapest, 
Epreserdő u. 10.) látja el. 
 
7. Típusa 

 
óvoda 
 

8. Felvehető maximális gyermeklétszám: 83 fő 



9. Alaptevékenysége 
 
Alaptevékenysége, államháztartási szakágazati besorolása: 
851020 Óvodai nevelés 
 
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: 
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
851011 Óvodai nevelés, ellátás 
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
integrálható 
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd 
- különleges étkezést igénybe vesz 
valamint 
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd 
562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
 
Vállalkozás: 
Vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
10. A feladat ellátását szolgáló vagyon: 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 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. 
 
A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat - alapfeladata teljesítésének sérelme nélkül –  
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának mindenkor hatályos vagyonrendelete 
szerint hasznosíthatja, bevételei növelésére fordíthatja. 
 
Többletbevételeinek az Ávr. szabályai alapján Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete által meghatározott részét személyi ösztönzésre, a 
fennmaradó hányadot pedig dologi költségekre és fejlesztésre fordíthatja. 
 
12. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az óvodavezető. 
A vezetői állás betöltése a mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon történik. 
A vezető megbízásának joga Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 
Képviselő-testületét illeti meg, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 
 



13. Foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszony megjelölése: 
A foglalkoztatottakat az intézmény vezetője közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony illetve 
megbízási viszony keretében alkalmazza. 
 
 
 
Budapest, 2012. május  
 

Dr. Bácskai János 
                                                                                                        polgármester 
 



15. Melléklet 
 

 

Alapító okirat 
 
 

 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, - a 
Napköziotthonos Óvoda elnevezéssel létesített (alapított), jelenlegi nevén „Ugrifüles” Óvoda (1092 
Budapest, Hurok u. 9.) számára – az 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésben, valamint az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (1) bekezdése és 8. § (4) bekezdése, valamint 
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. 
§-ában megjelölt tartalmi követelményekre figyelemmel, a 339/1994. (VIII. 27.) számú határozattal 
megalkotott és 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 ………. /2012.( ……. ) számú határozatokkal módosított alapító okirata alapján 
az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki. 
 
 
1. A költségvetési szerv elnevezése, alapítási éve, székhelye: 

 
„UGRIFÜLES” ÓVODA                                            1960 
 
 Székhelye: 1091 Budapest, Hurok u. 9. 

 
2. Alapítója: 
IX. kerületi Tanács V. B. 
 
3. Fenntartó és irányító szerve, székhelye: 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
 
 Székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14. 

 
4. Közfeladata: 
Közoktatással kapcsolatos feladatok ellátása, mely magába foglalja az óvodai nevelést. 
 
5. Illetékessége, működési köre: 
Budapest IX. kerület, megadott körzet szerint. 
 
6. Jogállása, gazdálkodási besorolása: 
önálló jogi személy 
önállóan működő költségvetési szerv 
 
Az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 10§-a alapján az „Epres” Óvoda (1098 Budapest, 
Epreserdő u. 10.) látja el. 
 
7. Típusa: 

 
óvoda 
 

8. Felvehető maximális gyermeklétszám: 88 fő 



9. Alaptevékenysége 
 
Alaptevékenysége, államháztartási szakágazati besorolása: 
851020 Óvodai nevelés 
 
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: 
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
851011 Óvodai nevelés, ellátás 
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
integrálható 
- érzékszervi fogyatékos 
- értelmi fogyatékos 
- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd 
valamint 
562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
 
Vállalkozás: 
Vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
10. A feladat ellátását szolgáló vagyon: 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező, a Budapest, IX. ker. 
Hurok u. 9. szám alatti (38.236/82 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.  
A tagiskolával közösen használják az ingatlant. Az óvoda 1600 m2 területet használ önállóan. 

 
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. 
 
A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat - alapfeladata teljesítésének sérelme nélkül –  
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának mindenkor hatályos vagyonrendelete 
szerint hasznosíthatja, bevételei növelésére fordíthatja. 
 
Többletbevételeinek az Ávr. szabályai alapján Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete által meghatározott részét személyi ösztönzésre, a 
fennmaradó hányadot pedig dologi költségekre és fejlesztésre fordíthatja. 
 
12. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az óvodavezető. 
A vezetői állás betöltése a mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon történik. 
A vezető megbízásának joga Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 
Képviselő-testületét illeti meg, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 



13. Foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszony megjelölése: 
A foglalkoztatottakat az intézmény vezetője közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony illetve 
megbízási viszony keretében alkalmazza. 
 
 
 
Budapest, 2012. május  
 

Dr. Bácskai János 
                                                                                                        polgármester 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


