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Iktatószám: Kp/17268/2016/IV. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda (továbbiakban: Kerekerdő Óvoda) vezetője Szencz Mátyásné 

2016. év nyarán azzal a kéréssel fordult a Humánszolgáltatási Irodához, hogy Budapest Főváros IX. 

Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezze az intézmény alapító 

okiratának módosítását. Kérését azzal indokolta, hogy az intézményben egyre több a 

beszédfogyatékos gyermekek száma, amelynek ellátásához szükséges, hogy az alapító okiratba 

bekerüljön ezen gyermekek ellátása is.  

 

A Kerekerdő Óvoda alapító okirat módosításának igénye alapján merült fel, hogy valamennyi a 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott óvoda alapító okirata is 

módosításra kerüljön a sajátos nevelési igényű gyermekek (továbbiakban: SNI-s gyermek) 

ellátásának vonatkozásában.  

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 4.§ 25. pontja határozza 

meg a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló fogalmát. Az előterjesztés 1. számú mellékletében 

szerepelő táblázat tartalmazza, hogy mely óvoda milyen SNI-s gyermek ellátását vállalja.  

 

A települési önkormányzat jogszabályi kötelezettsége, - a pedagógiai szakszolgálati intézmények 

működéséről szóló 15/2013.(II.26.) számú EMMI rendelet 16.§ (3) bekezdése értelmében - hogy 

minden év január 31-ig a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat (továbbiakban: Szakszolgálat) részére 

megküldje az SNI-s gyermekek nevelését ellátó óvodák jegyzékét. A Szakszolgálat részére 

megküldött jegyzék alapján válik lehetővé, hogy kijelölésre kerüljön az SNI-s gyermek számára 

megfelelő ellátást nyújtó köznevelési intézmény.  

Az Nkt. 47.§ (1) bekezdése alapján a sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy 

különleges bánásmód keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív 

pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. A 

különleges bánásmódnak megfelelő ellátást a Pedagógiai Szakszolgálat Tagintézményei által 

megfogalmazott szakértői véleményben foglaltak szerint kell biztosítani. 

 
A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el az előterjesztés 1. számú 

mellékletében foglalt táblázat figyelembevételével a köznevelési intézmények alapító okiratainak 

módosítását.  

 

 

Budapest, 2016. szeptember 7. 

 

 

Zombory Miklós s.k. 

alpolgármester 

 

 

 



I. Normatív határozati javaslat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában 

működő 
Ferencvárosi Csicsergő Óvoda alapító okiratának módosításáról 

 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói 
jogkörében a Ferencvárosi Csicsergő Óvoda Alapító Okiratának módosításáról az alábbi 

módosító okiratot adja ki: 
  
 
Okirat száma: M/509295/2016/2. 
 

Módosító okirat 
 
 
A Ferencvárosi Csicsergő Óvoda a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
által 2016. március 24. napján kiadott, E/509295/2016/l/H-1. számú alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján - a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselőtestülete a ……………számú határozatára figyelemmel - a 
következők szerint módosítom: 
 
1. Az alapító okirat 4.3. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

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

Az óvoda ellátja az olyan ép értelmű, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai 
nevelését, akik szakértői vélemény alapján: 
- beszédfogyatékos  
- autizmus spektrum zavarral 
- egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás-

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

 
 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 
 
 
Budapest, 2016. szeptember 15. 

P.H. 
  
 dr. Bácskai János 
 polgármester 
 

 
Határidő: 2016. szeptember 15. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 



II. Normatív határozati javaslat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában 

működő 
Ferencvárosi Csudafa Óvoda alapító okiratának módosításáról 

 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói 
jogkörében a Ferencvárosi Csudafa Óvoda Alapító Okiratának módosításáról az alábbi 

módosító okiratot adja ki: 
 

 

Okirat száma: M/679505/2016/2. 
 

Módosító okirat 
 
 

A Ferencvárosi Csudafa Óvoda a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által 
2016. március 24. napján kiadott, E/679505/2016/1/H-1. számú alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján - a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselőtestülete a …………..számú határozatára figyelemmel - a következők 
szerint módosítom: 
 
 
1. Az alapító okirat 4.3. pontja az alábbiak szerint módosul: 

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

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

Az óvoda ellátja az olyan ép értelmű, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai 
nevelését, akik szakértői vélemény alapján: 
- mozgásszervi fogyatékos 
- beszédfogyatékos 
- egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás-

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

 
 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 
 
 
Budapest, 2016. szeptember 15. 

 
P.H. 

  
 dr. Bácskai János
 polgármester 
Határidő: 2016. szeptember 15. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 



III. Normatív határozati javaslat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában 

működő 
Ferencvárosi Epres Óvoda alapító okiratának módosításáról 

 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói 
jogkörében a Ferencvárosi Epres Óvoda Alapító Okiratának módosításáról az alábbi módosító 

okiratot adja ki: 
 

 

Okirat száma: M/679361/2016/2. 
 

Módosító okirat 
 
 

A Ferencvárosi Epres Óvoda a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által 
2016. március 24. napján kiadott, E/679361/2016/1/H-1. számú alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján - a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselőtestülete a …………..számú határozatára figyelemmel - a következők 
szerint módosítom: 
 
 
1. Az alapító okirat 4.3. pontja az alábbiak szerint módosul: 

4.3A költségvetési szerv alaptevékenysége: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 8. § (1) bekezdése alapján az óvoda a gyermek három éves korától a 
tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermekek 
neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében 
folyik. 

Az óvoda ellátja az olyan ép értelmű, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai 
nevelését, akik szakértői vélemény alapján: 
- beszédfogyatékos 
- autizmus spektrum zavarral 
- egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás-

szabályozási zavarral) küzd. 
Az óvodai nevelés keretében a különleges étkezést igénybe vevő gyermekek ellátása 
biztosított. 

 
 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 
 
 
Budapest, 2016. szeptember 15. 

 
P.H. 

  
 dr. Bácskai János
 polgármester 
Határidő: 2016. szeptember 15. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 



IV. Normatív határozati javaslat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában 

működő 
Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda alapító okiratának módosításáról 

 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói 
jogkörében a Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda Alapító Okiratának módosításáról az alábbi 

módosító okiratot adja ki: 
 

 

Okirat száma: M/679451/2016/2. 
 

Módosító okirat 
 
 

A Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
által 2016. március 24. napján kiadott, E/679451/2016/1/H-1. számú alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján - a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselőtestülete a …………..számú határozatára figyelemmel - a következők 
szerint módosítom: 
 
1. Az alapító okirat 4.3. pontja az alábbiak szerint módosul: 

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

Az óvoda ellátja az olyan ép értelmű, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai 
nevelését, akik szakértői vélemény alapján: 
- értelmi fogyatékos (enyhén értelmi fogyatékos, középsúlyos értelmi fogyatékos) 
- érzékszervi fogyatékos (hallásfogyatékos) 
- mozgásszervi fogyatékos 
- beszédfogyatékos 
- egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás-

szabályozási zavarral) küzdő gyermekek. 
Az óvodai nevelés keretében a különleges étkezést igénybe vevő gyermekek ellátása 
biztosított. 
Az óvodai nevelés keretében vízhez szoktatás, mozgásfejlesztés az intézmény 
tanuszodájában biztosított. 

 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 
 
Budapest, 2016. szeptember 15. 

 
P.H. 

  
 dr. Bácskai János
 polgármester 
Határidő: 2016. szeptember 15. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 



V. Normatív határozati javaslat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában 

működő 
Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda alapító okiratának módosításáról 

 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói 
jogkörében a Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda Alapító Okiratának módosításáról az alábbi 

módosító okiratot adja ki: 
 

 

Okirat száma: M/679417/2016/2. 
 

Módosító okirat 
 
 

A Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
által 2016. március 24. napján kiadott, E/679417/2016/1/H-1. számú alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján - a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselőtestülete a …………..számú határozatára figyelemmel - a következők 
szerint módosítom: 
 
 
1. Az alapító okirat 4.3. pontja az alábbiak szerint módosul: 

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

Az óvoda ellátja az olyan ép értelmű, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai 
nevelését, akik szakértői vélemény alapján: 
-    beszédfogyatékos 
- egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás- 
szabályozási zavarral) küzdő gyermekek. 
Az óvodai nevelés keretében a különleges étkezést igénybe vevő gyermekek ellátása 
biztosított. 

 
 
 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 
 
 
Budapest, 2016. szeptember 15. 

 
P.H. 

  
 dr. Bácskai János
 polgármester 
Határidő: 2016. szeptember 15. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 



VI. Normatív határozati javaslat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában 

működő 
Ferencvárosi Liliom Óvoda alapító okiratának módosításáról 

 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói 
jogkörében a Ferencvárosi Liliom Óvoda Alapító Okiratának módosításáról az alábbi módosító 

okiratot adja ki: 
 

 

Okirat száma: M/679428/2016/2. 
 

Módosító okirat 
 
 

A Ferencvárosi Liliom Óvoda a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által 
2016. március 24. napján kiadott, E/679428/2016/1/H-1. számú alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján - a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselőtestülete a …………..számú határozatára figyelemmel - a következők 
szerint módosítom: 
 
 
1. Az alapító okirat 4.3. pontja az alábbiak szerint módosul: 

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

Az óvoda ellátja az olyan ép értelmű, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai 
nevelését, akik szakértői vélemény alapján: 
- értelmi fogyatékos (enyhén értelmi fogyatékos) 
- mozgásszervi fogyatékos 
- beszédfogyatékos 
- egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás-

szabályozási zavarral) küzdő gyermekek. 
Az óvodai nevelés keretében a különleges étkezést igénybe vevő gyermekek ellátása 
biztosított. 
Az óvodai nevelés keretében vízhez szoktatás, mozgásfejlesztés az intézmény 
tanuszodájában biztosított. 

 
 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 
 
Budapest, 2016. szeptember 15. 

 
P.H. 

  
 dr. Bácskai János
 polgármester 
Határidő: 2016. szeptember 15. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 



VII. Normatív határozati javaslat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában 

működő 
Ferencvárosi Méhecske Óvoda alapító okiratának módosításáról 

 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói 
jogkörében a Ferencvárosi Méhecske Óvoda Alapító Okiratának módosításáról az alábbi 

módosító okiratot adja ki: 
 

 

Okirat száma: M/679484/2016/2. 
 

Módosító okirat 
 
 

A Ferencvárosi Méhecske Óvoda a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
által 2016. március 24. napján kiadott, E/679484/2016/1/H-1. számú alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján - a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselőtestülete a …………..számú határozatára figyelemmel - a következők 
szerint módosítom: 
 
 
1. Az alapító okirat 4.3. pontja az alábbiak szerint módosul: 

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

Az óvoda ellátja az olyan ép értelmű, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai 
nevelését, akik szakértői vélemény alapján: 
- mozgásszervi fogyatékos 
- beszédfogyatékos 
- egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás-

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

 
 
 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 
 
 
Budapest, 2016. szeptember 15. 

 
P.H. 

  
 dr. Bácskai János
 polgármester 
Határidő: 2016. szeptember 15. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 



VIII. Normatív határozati javaslat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában 

működő 
Ferencvárosi Napfény Óvoda alapító okiratának módosításáról 

 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói 
jogkörében a Ferencvárosi Napfény Óvoda Alapító Okiratának módosításáról az alábbi 

módosító okiratot adja ki: 
 

 

Okirat száma: M/679495/2016/2. 
 

Módosító okirat 
 
 

A Ferencvárosi Napfény Óvoda a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által 
2016. március 24. napján kiadott, E/679495/2016/1/H-1. számú alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján - a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselőtestülete a …………..számú határozatára figyelemmel - a következők 
szerint módosítom: 
 
 
1. Az alapító okirat 4.3. pontja az alábbiak szerint módosul: 

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

Az óvoda ellátja az olyan ép értelmű, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai 
nevelését, akik szakértői vélemény alapján: 
- érzékszervi fogyatékos (látásfogyatékos) 
- beszédfogyatékos 
- egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás-

szabályozási zavarral) küzdenek.  
Az óvodai nevelés keretében a különleges étkezést igénybe vevő gyermekek ellátása 
biztosított. 

 
 
 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 
 
 
Budapest, 2016. szeptember 15. 

 
P.H. 

  
 dr. Bácskai János
 polgármester 
Határidő: 2016. szeptember 15. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 



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

működő 
Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda alapító okiratának módosításáról 

 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói 
jogkörében a Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda Alapító Okiratának módosításáról az alábbi 

módosító okiratot adja ki: 
 

 

Okirat száma: M/679473/2016/2. 
 

Módosító okirat 
 
 

A Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
által 2016. március 24. napján kiadott, E/679473/2016/1/H-1. számú alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján - a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselőtestülete a …………..számú határozatára figyelemmel - a következők 
szerint módosítom: 
 
 
1. Az alapító okirat 4.3. pontja az alábbiak szerint módosul: 

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

Az óvoda ellátja az olyan ép értelmű, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai 
nevelését, akik szakértői vélemény alapján: 
- értelmi fogyatékos (enyhén értelmi fogyatékos) 
- érzékszervi fogyatékos (hallásfogyatékos) 
- beszédfogyatékos 
- egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás-

szabályozási zavarral) küzd. 
Az óvodai nevelés keretében a különleges étkezést igénybe vevő gyermekek ellátása 
biztosított. 

 
 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 
 
 
Budapest, 2016. szeptember 15. 

 
P.H. 

  
 dr. Bácskai János
 polgármester 
Határidő: 2016. szeptember 15. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 


