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Tisztelt Képviselő-testület!
I.
A Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság (továbbiakban: Igazgatóság)
felülvizsgálta a köznevelési intézmények alapító okiratait a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. Törvény 4.§-a és 21.§ (3) bekezdése, valamint a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI
rendelet 123-126.§-ai alapján.
A felülvizsgálat során az Igazgatóság megállapította, hogy Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) által fenntartott óvodák egyedi
nevének képzése nem a fenti jogszabályhelyek szerint került meghatározásra. Ennek
értelmében az Igazgatóság az alapító okiratok felülvizsgálatát és módosítását soron kívül kérte
a fenntartótól.
Fentieknek megfelelően előkészítettük az Igazgatóság által tett javaslatnak (pl.: Ferencvárosi
Csicsergő Óvoda) megfelelően valamennyi Önkormányzatunk által fenntartott óvoda
módosító, valamint alapító okiratát.
7 óvoda esetében elegendő a „Ferencvárosi” jelző használata, 2 óvoda esetében (Csicsergő
Óvoda, Kerekerdő Óvoda) az idézőjel („Csicsergő” Óvoda helyett Ferencvárosi Csicsergő
Óvoda, „Kerekerdő” Óvoda helyett Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda) elhagyása is indokolttá
vált az egységes névhasználat érdekében.
II.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. § (2) bekezdése, valamint a 111. §
(26) bekezdés értelmében 2015. január 1-jétől az alapító, módosító és megszüntető okiratokat
a Magyar Államkincstár honlapján közzétett formanyomtatványok szerint kell elkészíteni.
Az Áht 111. § (26) bekezdés értelmében 2015. január 1-jét követően a költségvetési szervek
alapító okiratainak soron következő első módosításakor az okirat mintáknak megfelelően kell
átszerkeszteni a költségvetési szerv korábbi alapító okiratát.
A nemzetgazdasági miniszter a 43/2014. (XII.30.) NGM rendelettel módosította a
kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről
szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendeletet, amely módosítás 2015. január 1-jén lépett hatályba,
ezért indokolt a vonatkozó kormányzati funkciók felülvizsgálata.
A fent nevezett tartalmi és formai észrevételek figyelembe vételével, a kormányzati funkciók
bővülése miatt elkészült az Önkormányzat fenntartásában lévő Ferencvárosi Egyesített
Bölcsődei Intézmények módosító, valamint módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
alapító okirata (előterjesztéshez mellékelve).
Az alapító okiratok a Magyar Államkincstár Törzskönyvi Nyilvántartási Osztály részéről
közzétett formanyomtatványoknak megfelelően kerültek elkészítésre. Jelen előterjesztés
mellékletét képező módosító, valamint alapító okiratok, a meghatározott rendelkezéseknek
megfelelnek.

Mellékletek:
1. számú: Ferencvárosi Csicsergő Óvoda módosításokkal egységes szerkezetű alapító
okirata
2. számú: Ferencvárosi Csudafa Óvoda módosításokkal egységes szerkezetű alapító
okirata
3. számú: Ferencvárosi Epres Óvoda módosításokkal egységes szerkezetű alapító
okirata
4. számú: Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda módosításokkal egységes szerkezetű alapító
okirata
5. számú: Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda módosításokkal egységes szerkezetű alapító
okirata
6. számú: Ferencvárosi Liliom Óvoda módosításokkal egységes szerkezetű alapító
okirata
7. számú: Ferencvárosi Méhecske Óvoda módosításokkal egységes szerkezetű alapító
okirata
8. számú: Ferencvárosi Napfény Óvoda módosításokkal egységes szerkezetű alapító
okirata
9. számú: Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda módosításokkal egységes szerkezetű alapító
okirata
10. számú: Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények módosításokkal egységes
szerkezetű alapító okirata
Budapest, 2015. október 27.
Zombory Miklós s.k.
alpolgármester

1. Normatív határozati javaslat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő
„Csicsergő” Óvoda alapító okiratának módosításáról
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében
a „Csicsergő” Óvoda alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja, valamint az egységes szerkezetű
alapító okiratot elfogadja:
Okirat száma: M/509295/2015/2

Módosító okirat
A „Csicsergő” Óvoda a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által 2015. május
21. napján kiadott, E/509295/2015/l/H. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése
alapján - a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete a
…./2015. (...) számú határozatára figyelemmel - a következők szerint módosítom:
Az alapító okirat preambuluma helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Ferencvárosi Csicsergő Óvoda alapító
okiratát a következők szerint adom ki:
2. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye

1.1.

1.2.

A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Ferencvárosi Csicsergő Óvoda
A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 1096 Budapest, Thaly Kálmán u. 38.
1.2.2. telephelye:

1

telephely megnevezése

telephely címe

Ferencvárosi Csicsergő Óvoda 2. számú
épülete

1096 Budapest, Thaly Kálmán u. 17.

3. Az alapító okirat 2-7. pontja nem módosul
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni.
Budapest, 2015. …………………
P.H.
dr. Bácskai János
polgármester

Határidő: 2015. november 19.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

2. Normatív határozati javaslat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő
Csudafa Óvoda alapító okiratának módosításáról
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében
a Csudafa Óvoda alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja, valamint az egységes szerkezetű
alapító okiratot elfogadja:
Okirat száma: M/679505/2015/2.

Módosító okirat
A Csudafa Óvoda a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által 2015. május 21.
napján kiadott, E/679505/2015/1/H. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése
alapján - a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete a
…/2015. (….) számú határozatára figyelemmel - a következők szerint módosítom:
1.

Az alapító okirat preambuluma helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Ferencvárosi Csudafa Óvoda alapító okiratát a
következők szerint adom ki:
2.

Az alapító okirat 1. 1. 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.1.1. megnevezése: Ferencvárosi Csudafa Óvoda”

3.

Az alapító okirat 2-7. pontja nem módosul.

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni.
Budapest, 2015. ……
P.H.
___________________
dr. Bácskai János
polgármester

Határidő: 2015. november 19.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

3. Normatív határozati javaslat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő
Epres Óvoda alapító okiratának módosításáról
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében
a Epres Óvoda alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja, valamint az egységes szerkezetű alapító
okiratot elfogadja:
Okirat száma: M/509361/2015/2

Módosító okirat
Az Epres Óvoda a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által 2015. május 21.
napján kiadott, E/509361/2015/1/H. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése
alapján - a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete a
…/2015. (….) számú határozatára figyelemmel - a következők szerint módosítom:
1.Az alapító okirat preambuluma helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján az Ferencvárosi Epres Óvoda alapító okiratát a
következők szerint adom ki:
2. Az alapító okirat 1.1.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
1.1.1. megnevezése: Ferencvárosi Epres Óvoda

3. Az alapító okirat 2-7. pontja nem módosul.

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni.

Budapest, 2015.
P.H.
___________________
dr. Bácskai János

polgármester
Határidő: 2015. november 19.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

4. Normatív határozati javaslat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő
Kerekerdő Óvoda alapító okiratának módosításáról
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében
a Kerekerdő Óvoda alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja, valamint az egységes szerkezetű
alapító okiratot elfogadja:
Okirat száma: M/679451/2015/2.

Módosító okirat
A Kerekerdő Óvoda a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által 2015. május
21. napján kiadott, E/679451/2015/1/H. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése
alapján - a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete a
…./2015. (….) számú határozatára figyelemmel - a következők szerint módosítom:
1.Az alapító okirat preambuluma helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján az Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda alapító okiratát a
következők szerint adom ki:
2.Az alapító okirat 1.1.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
1.1.1. megnevezése: Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda
3.Az alapító okirat 2-7. pontja nem változik.
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni.

Budapest, 2015. …….
P.H.
___________________
dr. Bácskai János
polgármester

Határidő: 2015. november 19.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

5. 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, valamint az egységes szerkezetű
alapító okiratot elfogadja:
Okirat száma: M/679417/2015/2.

Módosító okirat
A Kicsi Bocs Óvoda a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által 2015. május
21. napján kiadott, E/679417/2015/1/H. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8/A. § - a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2)
bekezdése alapján - a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának
Képviselőtestülete a …/2015. (….) számú határozatára figyelemmel - a következők szerint
módosítom:
1.

Az alapító okirat preambuluma helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda alapító okiratát a
következők szerint adom ki:
2.

Az alapító okirat 1.1.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
1.1.1. megnevezése: Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda

3.

Az alapító okirat 2-7. pontja nem módosul

A jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni.

Budapest, 2015………………….
P.H.
___________________
dr. Bácskai János
polgármester

Határidő: 2015. november 19.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

6. 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
Liliom Óvoda alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja, valamint az egységes szerkezetű alapító
okiratot elfogadja:
Okirat száma: M/679428/2015/2

Módosító okirat
A Liliom Óvoda a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által 2015. május 21.
napján kiadott, E/679428/2015/1/H. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése
alapján - a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete a
…./2015. (….) számú határozatára figyelemmel - a következők szerint módosítom:
1.Az alapító okirat preambuluma helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Ferencvárosi Liliom Óvoda alapító okiratát a
következők szerint adom ki:
2. Az alapító okirat 1.1.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
1.1.1. megnevezése: Ferencvárosi Liliom Óvoda
3.

Az alapító okirat 2-7. pontja nem módosul.

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni.
Budapest, 2015. ……..
P.H.
dr. Bácskai János
polgármester

Határidő: 2015. november 19.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

7. 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, valamint az egységes szerkezetű
alapító okiratot elfogadja:
Okirat száma: M/679484/2015/2.

Módosító okirat
A Méhecske Óvoda a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által 2015. május
21. napján kiadott, E/679484/2015/I/H. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8/A. §- a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2)
bekezdése alapján - a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának
Képviselőtestülete a …./2015. (….) számú határozatára figyelemmel - a következők szerint
módosítom:
1.Az alapító okirat preambuluma helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Ferencvárosi Méhecske Óvoda alapító okiratát a
következők szerint adom ki:
2. Az alapító okirat 1.1.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
1.1.1. megnevezése: Ferencvárosi Méhecske Óvoda
3. Az alapító okirat 2-7. pontja nem módosul.
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni.
Budapest, 2015. …………………..
P.H.
___________________
dr. Bácskai János

polgármester
Határidő: 2015. november 19.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

8. 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
Napfény Óvoda alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja, valamint az egységes szerkezetű alapító
okiratot elfogadja:

Okirat száma: M/679495/2015/2

Módosító okirat
A Napfény Óvoda a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által 2015.
május 21. napján kiadott, E/679495/2015/1/H. számú alapító okiratát az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 21. § (2) bekezdése alapján - a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának Képviselőtestülete a …../2015. (….) számú határozatára figyelemmel - a
következők szerint módosítom:
1.Az alapító okirat preambuluma helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Ferencvárosi Napfény Óvoda
alapító okiratát a következők szerint adom ki:
2.Az alapító okirat 1.1.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
1.1.1. megnevezése: Ferencvárosi Napfény Óvoda
3.Az alapító okirat 2-7. pontja nem módosul.
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni.
Budapest, 2015. ……………….
P.H.
__________________
dr. Bácskai János
polgármester
Határidő: 2015. november 19.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

9. Normatív határozati javaslat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő
Ugrifüles Óvoda alapító okiratának módosításáról
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében
a Ugrifüles Óvoda alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja, valamint az egységes szerkezetű
alapító okiratot elfogadja:
Okirat száma: M/679473/2015/2.

Módosító okirat
Az Ugrifüles Óvoda a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által 2015. május
21. napján kiadott, M/679473/2015/1/H. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése
alapján - a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete a
…./2015. (...) számú határozatára figyelemmel - a következők szerint módosítom:
1.Az alapító okirat preambuluma helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda alapító okiratát a
következők szerint adom ki:
2. Az alapító okirat 1.1.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
1.1.1. megnevezése: Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda
3.Az alapító okirat 2-7. pontja nem módosul.
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni.

Budapest, 2015.
P.H.
___________________
dr. Bácskai János
polgármester

Határidő: 2015. november 19.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

10. Normatív határozati javaslat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő
Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények Alapító Okiratának módosításáról
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói
jogkörében a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények Alapító Okiratát az alábbiak
szerint módosítja, valamint az egységes szerkezetű alapító okiratot elfogadja:
Okirat száma: M/509251/2015/1.

Módosító okirat
Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények a Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata által 2014. június 05. napján kiadott alapító okiratát az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a Budapest Főváros IX.
Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete ….. /2015.(…) számú
határozatára figyelemmel - a következők szerint módosítom:
1. Az alapító okirat preambuluma helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a(z)
Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények alapító okiratát a következők
szerint adom ki:
2. Az alapító okirat 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelyei
1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése
Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények
1.1.2. rövidített neve:
Ferencvárosi Egyesített Bölcsődék
1.2. A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye:
1096 Budapest, Ráday u. 46.
1.2.2. telephelye(i):

1
2
3
4
5

Telephely megnevezése
Aprók háza IX/4. sz. Bölcsőde
Fehérholló IX/6.sz. Bölcsőde
Pöttyös IX/10. sz. Bölcsőde
Manó-lak IX/14.sz. Bölcsőde
Varázskert IX/1.sz. Bölcsőde

Telephely címe
1092 Budapest, Ráday u. 46.
1097 Budapest, Fehérholló u. 2-4.
1098 Budapest, Pöttyös u. 8/a.
1098 Budapest, Dési Huber u. 9.
1096 Budapest, Thaly Kálmán u. 17.

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

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1997.
2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv:

2.2.1. megnevezése:
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
2.2.2. székhelye:
1092 Budapest, Bakáts tér 14.
4. Az alapító okirat 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése:
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete
3.1.2. székhelye:
1092 Budapest Bakáts tér 14.
5. Az alapító okirat 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1. A költségvetési szerv közfeladata:

A gyermek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(továbbiakban: Gyvt.), valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30.) NM rendelet alapján a bölcsődei ellátás keretében:
-

a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátása, szakszerű
gondozása és nevelése (Gyvt.42.§.(1) bekezdés)

-

fogyatékos gyermekek gondozása és nevelése legfeljebb a gyermek 6 éves koráig
(Gyvt.42.§.(2) bekezdés).

4.2. A költségvetési szerv fő tevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

1

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

889110

Bölcsődei ellátás

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:

-

Bölcsődei ellátás

-

Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások (Gyvt.42.§ (3).
bekezdés): időszakos gyermekfelügyelet, gyermek torna
Házi gyermekfelügyelet (Gyvt. 44.§)

.

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti

megjelölése:

kormányzati kormányzati funkció megnevezése
funkciószám
1
2
3
4

104030

Gyermekek napközbeni ellátása

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali
intézményében

104036

Munkahelyi étkeztetés bölcsődében

013360

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

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budapest Főváros IX.

Kerület Ferencváros közigazgatási területe. Üres férőhelyek terhére a működési
területen kívüli ellátást igénylőket is fogadhat.
6. Az alapító okirat 5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának Képviselő-testülete – a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 23 §-a, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. XIIII. Törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Kormány rendelet
alapján – bízza meg.
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

1

foglalkoztatási
jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

közalkalmazotti

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény

2 megbízásos jogviszony

Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

7. Az alapító okirat 6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
6. Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. június 5. napján kelt
194/2014.(VI.05) számú határozottal elfogadott alapító okiratot visszavonom.
8. Az alapító okirat 7-17. pontja elhagyásra kerül.
Jelen Módosító Okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni.

Budapest, 2015.
P.H.

__________________
dr. Bácskai János
polgármester

Határidő: 2015. november 19.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

Határozati javaslat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a
Polgármester Urat, hogy a …../2015. számú előterjesztés 10. melléklete szerinti tartalommal
adja ki a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.
Határidő:
Felelős:

8 napon belül
dr. Bácskai János polgármester

1.sz. melléklet
Okirat száma: E/509295/2015/2.

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Ferencvárosi Csicsergő Óvoda
alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Ferencvárosi Csicsergő Óvoda
1.2. A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 1096 Budapest, Thaly Kálmán u. 38.
1.2.2. telephelye:

1

telephely megnevezése

telephely címe

Ferencvárosi Csicsergő Óvoda 2. számú
épülete

1096 Budapest, Thaly Kálmán u. 17.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1972.
2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1. megnevezése: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
2.2.2. székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának
Képviselő-testülete
3.1.2.székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
3.2.2. székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: óvodai nevelés, ellátás
4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
1

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

851020

Óvodai nevelés

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 a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján:
 érzékszervi fogyatékos
 beszédfogyatékos
 autizmus spektrum zavarral
 egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermekek.
Ellátja a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai nevelését.
Az óvodai nevelés keretében a különleges étkezést igénybe vevő gyermekek ellátása
biztosított.
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

1

091110

2

091120

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

3

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

4

096015

5

096025

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budapest IX. kerület, megadott
körzet szerint.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

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

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

közalkalmazotti

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény

2

megbízásos jogviszony

Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések
6.1. A köznevelési intézmény
6.1.1. típusa: óvoda
6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, ellátás
6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9. § (5) bekezdés a)
pontja alapján a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a 9. §
(1) bekezdés szerinti feladatait az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV.
törvény 10. § (4a) és (4b) bekezdése szerint a Ferencvárosi Intézmény
Üzemeltetési Központ a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét tartalmazó
megállapodásban meghatározott helyen és módon látja el.
6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési
intézmény
feladatellátási hely megnevezése

maximális gyermek-, tanulólétszám

1

1096 Budapest, Thaly Kálmán u. 38.

150

2

Ferencvárosi Csicsergő Óvoda 2. számú
épülete

50

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

ingatlan címe

ingatlan helyrajzi
száma

vagyon feletti
rendelkezés joga vagy a
vagyon használati joga

az ingatlan
funkciója,
célja

1 1096 Budapest,
Thaly Kálmán
u. 38. sz.

37.407 hrsz.

2 1096 Budapest,
Thaly Kálmán
u. 17. sz.

37.716/1 hrsz.
alatt felvett
hátulsó épület a

Az óvoda részéről az
ingatlan
használata,
valamint a vagyoni
értékű jogok, tárgyi óvodai
eszközök
használata nevelés,
eszközleltár
szerint ellátás

játszóudvar
céljára.
3 1096 Budapest,
Thaly Kálmán
u. 36. sz.
1094 Budapest,
Viola u. 31-33.

37.406 hrsz. alatt
felvett ingatlan

37.422 hrsz.

történik. Az ingatlan
használatára
és
a
mindenkor
hatályos
vagyonrendelet
játszóudvar
vonatkozó
szakaszai
alapján annak tovább
hasznosítására jogosult.
Kizárólag az ingatlan játszóudvar
használatára
és
a
mindenkori
vagyonrendelet szerinti
továbbhasznosításról
rendelkezhet.
A
Ferencvárosi
Intézmény Üzemeltetési
Központ felelős a hozzá
rendelt
költségvetési
szerv működtetéséért, a
használatban
lévő
vagyon
használatával,
védelmével összefüggő
feladatok teljesítéséért.

7. Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. május 15. napján kelt, 135/2014.
(V.15.) számú határozattal elfogadott alapító okiratot visszavonom.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet
5.§. (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a
Ferencvárosi Csicsergő Óvoda 2015. november …. napján kelt, …………………………….
napjától alkalmazandó M/509295/2015/2. okiratszámú módosító okirattal végrehajtott
módosítása szerinti tartalmának.
Budapest, 2015.

P.H.
__________________
Magyar Államkincstár

2.sz. melléklet
Okirat száma: E/679505/2015/2.

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Ferencvárosi Csudafa Óvoda
alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Ferencvárosi Csudafa Óvoda
1.2. A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 1097 Budapest, Óbester u. 9.
1.2.2. telephelye:
telephely címe
1

1095 Budapest, Soroksári út 136.
2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1967
2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1. megnevezése: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
2.2.2. székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1.megnevezése: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának
Képviselő-testülete
3.1.2. székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának

3.2.1.megnevezése: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
3.2.2.székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: óvodai nevelés, ellátás
4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
1

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

851020

Óvodai nevelés

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 a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján:
 mozgásszervi fogyatékos
 érzékszervi
 beszédfogyatékos
 egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermekek.
Ellátja a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai fejlesztését.
Az óvodai nevelés keretében a különleges étkezést igénybe vevő gyermekek ellátása
biztosított.
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

1

091110

2

091120

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

3

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

4

096015

5

096025

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budapest IX. kerület, megadott
körzet szerint.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az óvodavezető. A vezetői állás betöltése a
mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon történik. Az intézményvezetőt a
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
bízza meg a vezetői feladatok ellátásával, vezetői megbízatása határozott időre szól. Az
óvodavezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. Az
óvodavezető megbízása pályázat útján történik.
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1 közalkalmazotti

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény

2 megbízásos jogviszony

Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések
6.1. A köznevelési intézmény
6.1.1. típusa: óvoda
6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, ellátás
6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9. § (5) bekezdés a)
pontja alapján a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a 9. §
(1) bekezdés szerinti feladatait az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV.
törvény 10. § (4a) és (4b) bekezdése szerint a Ferencvárosi Intézmény
Üzemeltetési Központ a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét tartalmazó
megállapodásban meghatározott helyen és módon látja el.
6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési
intézmény

feladatellátási hely megnevezése

maximális gyermek-,
tanulólétszám

1

1097 Budapest, Óbester u. 9.

189

2

1095 Budapest, Soroksári út 136.

50

6.3.A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

ingatlan címe

ingatlan
helyrajzi
száma

vagyon feletti
rendelkezés joga vagy a
vagyon használati joga

az ingatlan
funkciója,
célja

1 1097 Budapest,
Óbester u. 9. sz.

38.264/2. hrsz.

2 1095 Budapest,
Soroksári út 136.
sz.

38.191/2 hrsz.

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

7. Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. május 15. napján kelt, 136/2014.
(V.15.) számú határozattal elfogadott alapító okiratot visszavonom.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet
5.§. (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a
Ferencvárosi Csudafa Óvoda 2015. november …. napján kelt, …………………………….
napjától alkalmazandó M/679505/2015/2. okiratszámú módosító okirattal végrehajtott
módosítása szerinti tartalmának.
Budapest, 2015.

P.H.
__________________
Magyar Államkincstár

3.sz. melléklet
Okirat száma: E/509361/2015/2.

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Ferencvárosi Epres Óvoda
alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Ferencvárosi Epres Óvoda
1.2. A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 1098 Budapest, Epreserdő u. 10.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1966.
2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1. megnevezése: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
2.2.2. székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának
Képviselő-testülete
3.1.2. székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.
3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1.megnevezése: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
3.2.2.székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: óvodai nevelés, ellátás
4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma

szakágazat megnevezése
Óvodai nevelés

1 851020

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 a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján:
 beszédfogyatékos
 autizmus spektrum zavarral
 egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermekek.
Az óvodai nevelés keretében a különleges étkezést igénybe vevő gyermekek ellátása
biztosított.
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati funkciószám
1 091110

kormányzati funkció megnevezése
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

2 091120

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

3 091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

4 096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

5 096025

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budapest IX. kerület, megadott
körzet szerint.
5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az óvodavezető. A vezetői állás betöltése a
mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon történik.
Az intézményvezetőt a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának
Képviselő-testülete bízza meg a vezetői feladatok ellátásával, vezetői megbízatása
határozott időre szól. Az óvodavezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester
gyakorolja. Az óvodavezető megbízása pályázat útján történik.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony
1

jogviszonyt szabályozó jogszabály

közalkalmazotti

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény
6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések

6.1. A köznevelési intézmény
6.1.1. típusa: óvoda
6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, ellátás
6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9. § (5) bekezdés a)
pontja alapján a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a 9. §
(1) bekezdés szerinti feladatait az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV.
törvény 10. § (4a) és (4b) bekezdése szerint a Ferencvárosi Intézmény
Üzemeltetési Központ a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét tartalmazó
megállapodásban meghatározott helyen és módon látja el.
6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a
köznevelési intézmény
1

feladatellátási hely megnevezése

maximális gyermek-, tanulólétszám

1098 Budapest, Epreserdő u. 10.

100

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:
ingatlan címe

1 1098 Budapest,
Epreserdő u. 10. sz.

ingatlan
helyrajzi
száma

vagyon feletti
rendelkezés joga vagy
a vagyon használati
joga

az ingatlan
funkciója,
célja

38.236/21/0. Az óvoda részéről az óvodai
hrsz.
ingatlan
használata, nevelés,
valamint a vagyoni ellátás
értékű jogok, tárgyi
eszközök
használata
eszközleltár
szerint
történik. Az ingatlan
használatára
és
a
mindenkor
hatályos
vagyonrendelet
vonatkozó
szakaszai
alapján annak tovább
hasznosítására jogosult.
Kizárólag az ingatlan
használatára
és
a
mindenkori
vagyonrendelet szerinti
továbbhasznosításról
rendelkezhet.

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

7. Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. május 15. napján kelt, 137/2014.
(V.15.) számú határozattal elfogadott alapító okiratot visszavonom.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet
5.§. (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a
Ferencvárosi Epres Óvoda 2015. november …. napján kelt, …………………………….
napjától alkalmazandó M/509361/2015/2. okiratszámú módosító okirattal végrehajtott
módosítása szerinti tartalmának.
Budapest, 2015.

P.H.
__________________
Magyar Államkincstár

4.sz. melléklet

Okirat száma: E/679451/2015/2.

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda
alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda
1.2. A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1982.
2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1. megnevezése: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
2.2.2. székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának
Képviselő-testülete
3.1.2. székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.
3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1.megnevezése: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
3.2.2.székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: óvodai nevelés, ellátás
4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
1

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

851020

Óvodai nevelés

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 a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján:
 mozgásszervi fogyatékos
 értelmi fogyatékos
 egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 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.
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

1

091110

2

091120

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

3

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

4

096015

5

096025

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budapest IX. kerület, megadott
körzet szerint.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

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

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

közalkalmazotti

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény

2

megbízásos jogviszony

Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések
6.1. A köznevelési intézmény
6.1.1. típusa: óvoda
6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, ellátás
6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9. § (5) bekezdés a)
pontja alapján a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a 9. §
(1) bekezdés szerinti feladatait az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV.
törvény 10. § (4a) és (4b) bekezdése szerint a Ferencvárosi Intézmény
Üzemeltetési Központ a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét tartalmazó
megállapodásban meghatározott helyen és módon látja el.
6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési
intézmény
feladatellátási hely megnevezése

maximális gyermek-, tanulólétszám

1

1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37. „A”
elülső épület

150

2

1097 Budapest Vágóhíd u. 37-37. „B”
hátsó épület

268

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:
ingatlan címe

1 1097 Budapest,
Vágóhíd u.
35-37.

ingatlan
helyrajzi száma

vagyon feletti
rendelkezés joga vagy a
vagyon használati joga

az ingatlan
funkciója,
célja

38.286/5. hrsz.

Az óvoda részéről az óvodai
ingatlan
használata, nevelés,
valamint a vagyoni ellátás
értékű jogok, tárgyi
eszközök
használata
eszközleltár
szerint
történik. Az ingatlan

használatára
és
a
mindenkor
hatályos
vagyonrendelet
vonatkozó
szakaszai
alapján annak tovább
hasznosítására jogosult.
Kizárólag az ingatlan
használatára
és
a
mindenkori
vagyonrendelet szerinti
továbbhasznosításról
rendelkezhet.
A
Ferencvárosi Intézmény
Üzemeltetési Központ
felelős a hozzá rendelt
költségvetési
szerv
működtetéséért,
a
használatban
lévő
vagyon
használatával,
védelmével összefüggő
feladatok teljesítéséért.

7. Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. május 15. napján kelt, 143/2014.
(V.15.) számú határozattal elfogadott alapító okiratot visszavonom.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet
5.§. (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a
Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda 2015. november …. napján kelt, …………………………….
napjától alkalmazandó M/679451/2015/2. okiratszámú módosító okirattal végrehajtott
módosítása szerinti tartalmának.
Budapest, 2015.
P.H.
__________________
Magyar Államkincstár

5.sz. melléklet
Okirat száma: E/679417/2015/2

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda
alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda
1.2. A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 1092 Budapest, Erkel u. 10.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1902.
2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1. megnevezése: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
2.2.2. székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának
Képviselő-testülete
3.1.2. székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.
3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1.megnevezése: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
3.2.2.székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: óvodai nevelés, ellátás
4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
1

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

851020

Óvodai nevelés

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 a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján:
 érzékszervi fogyatékos
 beszédfogyatékos
 egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermekek.
Az óvodai nevelés keretében a különleges étkezést igénybe vevő gyermekek ellátása
biztosított.
4.4. A költségvetési
megjelölése:

szerv

kormányzati funkciószám

alaptevékenységének

kormányzati

funkció

szerinti

kormányzati funkció megnevezése
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

1

091110

2

091120

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

3

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

4

096015

5

096025

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budapest IX. kerület,
megadott körzet szerint.

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

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

1

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

közalkalmazotti

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések
6.1. A köznevelési intézmény
6.1.1. típusa: óvoda
6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, ellátás
6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Az az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9. § (5)
bekezdés a) pontja alapján a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési
szerv a 9. § (1) bekezdés szerinti feladatait az államháztartásról szóló 2011 évi
CXCV. törvény 10. § (4a) és (4b) bekezdése szerint a Ferencvárosi Intézmény
Üzemeltetési Központ a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét tartalmazó
megállapodásban meghatározott helyen és módon látja el.
6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a
köznevelési intézmény

1

feladatellátási hely megnevezése

maximális gyermek-, tanulólétszám

1092 Budapest, Erkel u. 10.

142

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:
ingatlan címe

1 1092 Budapest,
Erkel u. 10. sz.

ingatlan helyrajzi
száma

vagyon feletti
rendelkezés joga vagy a
vagyon használati joga

az ingatlan
funkciója,
célja

37.006. hrsz.

Az óvoda részéről az óvodai
ingatlan
használata, nevelés,
valamint
a
vagyoni ellátás
értékű jogok, tárgyi
eszközök
használata
eszközleltár
szerint
történik.
Az ingatlan használatára
és a mindenkor hatályos
vagyonrendelet
vonatkozó
szakaszai
alapján annak tovább
hasznosítására jogosult.
Kizárólag az ingatlan

használatára
és
a
mindenkori
vagyonrendelet szerinti
továbbhasznosításról
rendelkezhet.
A
Ferencvárosi
Intézmény Üzemeltetési
Központ felelős a hozzá
rendelt
költségvetési
szerv működtetéséért, a
használatban
lévő
vagyon
használatával,
védelmével összefüggő
feladatok teljesítéséért.
2

1092 Budapest,
Erkel u. 12. sz.

37007. hrsz.

Az ingatlant kizárólag óvodai
használati jog illeti meg. nevelés,
A
Ferencvárosi ellátás
Intézmény Üzemeltetési
Központ felelős a hozzá
rendelt
költségvetési
szerv működtetéséért, a
használatban
lévő
vagyon
használatával,
védelmével összefüggő
feladatok teljesítéséért.

7. Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni,
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. május 15. napján kelt, 138/2014. (V.15.) számú
határozattal elfogadott alapító okiratot visszavonom.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet
5.§. (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a
Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda 2015. november …. napján kelt, …………………………….
napjától alkalmazandó M/679417/2015/2. okiratszámú módosító okirattal végrehajtott
módosítása szerinti tartalmának.
Budapest, 2015.

P.H.
Magyar Államkincstár

6.sz. melléklet
Okirat száma: E/679428/2015/2.

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Ferencvárosi Liliom Óvoda
alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Ferencvárosi Liliom Óvoda
1.2. A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 1094 Budapest, Liliom u. 15.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1995.
2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1. megnevezése: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
2.2.2. székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1.A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának
Képviselő-testülete
3.1.2. székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.
3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1.megnevezése: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
3.2.2.székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

A költségvetési szerv tevékenysége

4.

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: óvodai nevelés, ellátás
4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma

szakágazat megnevezése
Óvodai nevelés

1 851020

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 a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján:
 értelmi fogyatékos
 mozgásszervi fogyatékos
 egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 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.
4.4. A költségvetési
megjelölése:

szerv

kormányzati funkciószám
1 091110

alaptevékenységének

kormányzati

funkció

szerinti

kormányzati funkció megnevezése
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

2 091120

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

3 091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

4 096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

5 096025

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budapest IX. kerület,
megadott körzet szerint.
5.

A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az óvodavezető. A vezetői állás betöltése a
mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon történik.
Az intézményvezetőt a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának
Képviselő-testülete bízza meg a vezetői feladatok ellátásával, vezetői megbízatása
határozott időre szól. Az óvodavezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester
gyakorolja. Az óvodavezető megbízása pályázat útján történik.
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
1

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

közalkalmazotti

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény

6.
A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések
6.1. A köznevelési intézmény
6.1.1. típusa: óvoda
6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, ellátás
6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Az az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9. § (5)
bekezdés a) pontja alapján a gazdasági szervezettel nem rendelkező
költségvetési szerv a 9. § (1) bekezdés szerinti feladatait az államháztartásról
szóló 2011 évi CXCV. törvény 10. § (4a) és (4b) bekezdése szerint a
Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ a munkamegosztás és
felelősségvállalás rendjét tartalmazó megállapodásban meghatározott helyen és
módon látja el.
6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a
köznevelési intézmény
1

feladatellátási hely megnevezése

maximális gyermek-, tanulólétszám

1094 Budapest Liliom u. 15.

150

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:
ingatlan címe

1 1094 Budapest,
Liliom u. 15. sz.

ingatlan
helyrajzi
száma

vagyon feletti
rendelkezés joga vagy a
vagyon használati joga

az ingatlan
funkciója,
célja

37.591 hrsz.

Az óvoda részéről az óvodai
ingatlan
használata, nevelés,
valamint a vagyoni ellátás
értékű jogok, tárgyi
eszközök
használata
eszközleltár
szerint
történik. Az ingatlan
használatára
és
a
mindenkor
hatályos
vagyonrendelet
vonatkozó
szakaszai
alapján annak tovább
hasznosítására jogosult.

Kizárólag az ingatlan
használatára
és
a
mindenkori
vagyonrendelet szerinti
továbbhasznosításról
rendelkezhet.
A
Ferencvárosi
Intézmény Üzemeltetési
Központ felelős a hozzá
rendelt
költségvetési
szerv működtetéséért, a
használatban
lévő
vagyon használatával,
védelmével összefüggő
feladatok teljesítéséért .
7.

Záró rendelkezés

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. május 15. napján kelt, 139/2014.
(V.15.) számú határozattal elfogadott alapító okiratot visszavonom.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet
5.§. (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a
Ferencvárosi Liliom Óvoda 2015. november …. napján kelt, …………………………….
napjától alkalmazandó M/679428/2015/2. okiratszámú módosító okirattal végrehajtott
módosítása szerinti tartalmának.
Budapest, 2015.

P.H.
__________________
Magyar Államkincstár

7.sz. melléklet
Okirat száma: E/679484/2015/2.

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Ferencvárosi Méhecske Óvoda
alapító okiratát a következők szerint adom ki:
1.A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Ferencvárosi Méhecske Óvoda
1.2. A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 30.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1980.
2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1. megnevezése: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
2.2.2. székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának
Képviselő-testülete
3.1.2. székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.
3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1.megnevezése: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
3.2.2.székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: óvodai nevelés, ellátás
4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma

szakágazat megnevezése
Óvodai nevelés

1 851020

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 a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján:
 mozgásfogyatékos
 egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermekek.
Az óvodai nevelés keretében a különleges étkezést igénybe vevő gyermekek ellátása
biztosított.
4.4. A költségvetési
megjelölése:

szerv

kormányzati funkciószám
1 091110

alaptevékenységének

kormányzati

funkció

szerinti

kormányzati funkció megnevezése
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

2 091120

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

3 091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

4 096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

5 096025

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budapest IX. kerület,
megadott körzet szerint.
5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az óvodavezető. A vezetői állás betöltése a
mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon történik.
Az intézményvezetőt a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának
Képviselő-testülete bízza meg a vezetői feladatok ellátásával, vezetői megbízatása
határozott időre szól. Az óvodavezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester
gyakorolja. Az óvodavezető megbízása pályázat útján történik.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

1

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

közalkalmazotti

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések

6.1. A köznevelési intézmény
6.1.1. típusa: óvoda
6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, ellátás
6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Az az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9. § (5)
bekezdés a) pontja alapján a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési
szerv a 9. § (1) bekezdés szerinti feladatait az államháztartásról szóló 2011 évi
CXCV. törvény 10. § (4a) és (4b) bekezdése szerint a Ferencvárosi Intézmény
Üzemeltetési Központ a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét tartalmazó
megállapodásban meghatározott helyen és módon látja el.
6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a
köznevelési intézmény

1

feladatellátási hely megnevezése

maximális gyermek-, tanulólétszám

1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 30.

100

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:
ingatlan címe

1 1091 Budapest,
Ifjúmunkás u. 30.

ingatlan
helyrajzi száma

vagyon feletti
rendelkezés joga
vagy a vagyon
használati joga

az
ingatlan
funkciója,
célja

38.236/399.
hrsz.

Az óvoda részéről az óvodai
ingatlan használata, nevelés,
valamint a vagyoni ellátás
értékű jogok, tárgyi
eszközök használata
eszközleltár szerint
történik. Az ingatlan
használatára és a
mindenkor hatályos
vagyonrendelet
vonatkozó szakaszai
alapján annak tovább
hasznosítására
jogosult. Kizárólag
az
ingatlan
használatára és a

mindenkori
vagyonrendelet
szerinti
továbbhasznosításról
rendelkezhet.
A
Ferencvárosi
Intézmény
Üzemeltetési
Központ felelős a
hozzá
rendelt
költségvetési szerv
működtetéséért,
a
használatban
lévő
vagyon
használatával,
védelmével
összefüggő feladatok
teljesítéséért.
7. Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. május 15. napján kelt, 140/2014.
(V.15.) számú határozattal elfogadott alapító okiratot visszavonom.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet
5.§. (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a
Ferencvárosi Méhecske Óvoda 2015. november …. napján kelt, …………………………….
napjától alkalmazandó M/679484/2015/2. okiratszámú módosító okirattal végrehajtott
módosítása szerinti tartalmának.

Budapest, 2015.
P.H.
__________________
Magyar Államkincstár

8.sz. melléklet
Okirat száma: E/679495/2015/2.

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Ferencvárosi Napfény Óvoda
alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Ferencvárosi Napfény Óvoda
1.2. A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 1098 Budapest, Napfény u. 4.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1963.
2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

2.2.1. megnevezése: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
2.2.2. székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának
Képviselő-testülete
3.1.2. székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.
3.2. A költségvetési szerv fenntartójának

3.2.1.megnevezése: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
3.2.2.székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: óvodai nevelés, ellátás
4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

1

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

851020

Óvodai nevelés

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 a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján:
 egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdenek.
Az óvodai nevelés keretében a különleges étkezést igénybe vevő gyermekek ellátása
biztosított.
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

1

091110

2

091120

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

3

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

4

096015

5

096025

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budapest IX. kerület, megadott

körzet szerint.
5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

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

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

1

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

közalkalmazotti

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések
6.1. A köznevelési intézmény

6.1.1. típusa: óvoda
6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, ellátás
6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Az az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9. § (5)
bekezdés a) pontja alapján a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési
szerv a 9. § (1) bekezdés szerinti feladatait az államháztartásról szóló 2011 évi
CXCV. törvény 10. § (4a) és (4b) bekezdése szerint a Ferencvárosi Intézmény
Üzemeltetési Központ a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét tartalmazó
megállapodásban meghatározott helyen és módon látja el.
6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési

intézmény
1

feladatellátási hely megnevezése

maximális gyermek-, tanulólétszám

1098 Budapest, Napfény u. 4.

83

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

ingatlan címe

1 1098 Budapest,
Napfény u. 4. sz.

ingatlan
helyrajzi
száma

vagyon feletti
rendelkezés joga vagy a
vagyon használati joga

az ingatlan
funkciója,
célja

38.236/294.
hrsz.

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

A
Ferencvárosi
Intézmény Üzemeltetési
Központ felelős a hozzá
rendelt
költségvetési
szerv működtetéséért, a
használatban
lévő
vagyon
használatával,
védelmével összefüggő
feladatok teljesítéséért.
7. Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni,
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. május 15. napján kelt, 141/2014. (V.15.) számú
határozattal elfogadott alapító okiratot visszavonom.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet
5.§. (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a
Ferencvárosi Napfény Óvoda 2015. november …. napján kelt, …………………………….
napjától alkalmazandó M/679495/2015/2. okiratszámú módosító okirattal végrehajtott
módosítása szerinti tartalmának.
Budapest, 2015.
P.H.
__________________
Magyar Államkincstár

9.sz. melléklet
Okirat száma: E/679473/2015/2.

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda
alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda
1.2. A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 1091 Budapest, Hurok u. 9.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1960.
2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1. megnevezése: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
2.2.2. székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának
Képviselő-testülete
3.1.2. székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.
3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1.megnevezése: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
3.2.2.székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: óvodai nevelés, ellátás
4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
1

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

851020

Óvodai nevelés

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 a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján:
 érzékszervi fogyatékos
 értelmi fogyatékos
 egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.
Az óvodai nevelés keretében a különleges étkezést igénybe vevő gyermekek ellátása
biztosított.
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati funkciószám
1 091110

kormányzati funkció megnevezése
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

2 091120

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

3 091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

4 096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

5 096025

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budapest IX. kerület, megadott
körzet szerint.

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

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

1

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

közalkalmazotti

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések
6.1. A köznevelési intézmény
6.1.1. típusa: óvoda
6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, ellátás
6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Az az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9. § (5)
bekezdés a) pontja alapján a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési
szerv a 9. § (1) bekezdés szerinti feladatait az államháztartásról szóló 2011 évi
CXCV. törvény 10. § (4a) és (4b) bekezdése szerint a Ferencvárosi Intézmény
Üzemeltetési Központ a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét tartalmazó
megállapodásban meghatározott helyen és módon látja el.
6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési
intézmény

1

feladatellátási hely megnevezése

maximális gyermek-, tanulólétszám

1091 Budapest, Hurok u. 9.

88

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:
ingatlan címe

1 1091 Budapest,
Hurok u. 9-11.sz.

ingatlan helyrajzi
száma

vagyon feletti
rendelkezés joga vagy
a vagyon használati
joga

az
ingatla
n
funkció
ja, célja

38.236/82/A/1.
hrsz.

Az óvoda részéről az óvodai
ingatlan használata, nevelés
valamint a vagyoni , ellátás
értékű jogok, tárgyi
eszközök használata
eszközleltár
szerint
történik. Az ingatlan
használatára és a
mindenkor hatályos
vagyonrendelet
vonatkozó szakaszai
alapján
annak
továbbhasznosítására
jogosult. Kizárólag az

ingatlan használatára
és
a
mindenkori
vagyonrendelet
szerinti
továbbhasznosításról
rendelkezhet.
A
Ferencvárosi
Intézmény
Üzemeltetési Központ
felelős a hozzá rendelt
költségvetési
szerv
működtetéséért,
a
használatban
lévő
vagyon használatával,
védelmével
összefüggő feladatok
teljesítéséért.

7. Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. május 15. napján kelt, 142/2014.
(V.15.) számú határozattal elfogadott alapító okiratot visszavonom.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet
5.§. (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a
Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda 2015. november …. napján kelt, …………………………….
napjától alkalmazandó M/679473/2015/2. okiratszámú módosító okirattal végrehajtott
módosítása szerinti tartalmának.
Budapest, 2015.
P.H.
__________________
Magyar Államkincstár

10. sz. melléklet
Okirat száma: E/509251/2015/1.

Alapító Okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a(z) Ferencvárosi
Egyesített Bölcsődei Intézmények alapító okiratát a következők szerint adom ki:
1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelyei
1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése
Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények
1.1.2. rövidített neve:
Ferencvárosi Egyesített Bölcsődék
1.2. A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye:
1096 Budapest, Ráday u. 46.
1.2.2. telephelye(i):

1
2
3
4
5

Telephely megnevezése
Aprók háza IX/4. sz. Bölcsőde
Fehérholló IX/6.sz. Bölcsőde
Pöttyös IX/10. sz. Bölcsőde
Manó-lak IX/14.sz. Bölcsőde
Varázskert IX/1.sz. Bölcsőde

Telephely címe
1092 Budapest, Ráday u. 46.
1097 Budapest, Fehérholló u. 2-4.
1098 Budapest, Pöttyös u. 8/a.
1098 Budapest, Dési Huber u. 9.
1096 Budapest, Thaly Kálmán u. 17.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1997.
2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv:

2.2.1. megnevezése:
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
2.2.2. székhelye:
1092 Budapest, Bakáts tér 14.
3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése:
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete
3.1.2. székhelye:
1092 Budapest Bakáts tér 14.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1. A költségvetési szerv közfeladata:

A gyermek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(továbbiakban: Gyvt.), valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30.) NM rendelet alapján a bölcsődei ellátás keretében:
-

a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátása, szakszerű
gondozása és nevelése (Gyvt.42.§.(1) bekezdés)

-

fogyatékos gyermekek gondozása és nevelése legfeljebb a gyermek 6 éves koráig
(Gyvt.42.§.(2) bekezdés).

4.2. A költségvetési szerv fő tevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

szakágazat száma
1

szakágazat megnevezése
Bölcsődei ellátás

889110

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:

-

Bölcsődei ellátás

-

Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások (Gyvt.42.§ (3).
bekezdés): időszakos gyermekfelügyelet, gyermek torna

-

Házi gyermekfelügyelet (Gyvt. 44.§)
.

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti

megjelölése:

kormányzati
funkciószám
1
2
3
4

kormányzati funkció megnevezése

104030

Gyermekek napközbeni ellátása

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali
intézményében

104036

Munkahelyi étkeztetés bölcsődében

013360

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

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budapest Főváros IX.

Kerület Ferencváros közigazgatási területe. Üres férőhelyek terhére a működési
területen kívüli ellátást igénylőket is fogadhat.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

Az intézmény vezetőjét Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának Képviselő-testülete – a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 23 §-a, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. XXXIIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.)
Kormány rendelet alapján – bízza meg.
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

1
2

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

közalkalmazotti

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény

megbízásos jogviszony

Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

6. Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. június 5. napján kelt
194/2014.(VI.05) számú határozottal elfogadott alapító okiratot visszavonom.

Budapest, 2015.

P.H.
__________________
dr. Bácskai János
polgármester

