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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

ALPOLGÁRMESTER 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 97. § (4) 
bekezdése szerint nevezett törvény hatálybalépését követően a fenntartónak négy hónapon 
belül - 2012. december 31. napjáig - felül kell vizsgálnia a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény 2012. augusztus 31-én hatályos szövege szerinti közoktatási intézmények 
Alapító Okiratát, annak érdekében, hogy megfeleljen az Nkt.-ban foglaltaknak. 
 

Az Nkt. 21. § (3) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése szerint a köznevelési 
intézmény Alapító Okirata tartalmazza az Alapító-, a Fenntartó-, a Működtető- és az Irányító 
szerv külön – külön történő megjelölését, így az óvodák Alapító Okiratai kiegészülnek a 
Működtető megnevezésével. 
 

A Ferencvárosi Pedagógiai Szak- és Szakmai Szolgáltató Központ Budapest Főváros (volt 
Ferencvárosi Nevelési Tanácsadó) székhelye a 1095 Budapest, Mester u. 67. szám alatt 
található. Az intézmény korábbi székhelyét, a IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 
tulajdonát képező Budapest, IX.  ker. Vágóhíd u. 35. szám alatti (38.286/5 hrsz. alatt felvett) 
ingatlant, amely „A” épületéből (elülső épület) 300 m2 területrészből, valamint „B” épületéből 
(hátulsó épület) 280 m2 területrészből állt, teljes egészében beolvad a Kerekerdő Óvoda 
területébe.  
 

Valamennyi óvoda Alapító Okiratában a közfeladat megfogalmazásának szövegezése 
módosult, mivel az Nkt. a köznevelést szabályozza és tekinti közfeladatnak.  
 

A fentiek alapján az óvodák Alapító Okiratainak módosítása elkészült, ezeket jelen 
előterjesztésemhez mellékelem.  
 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendelete 31. § (9) 
bekezdésének g) pontja értelmében a Képviselő-testület az önkormányzati fenntartású 
intézmények Alapító Okirata ügyében normatív határozattal dönthet. 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet előterjesztésem megtárgyalására és a határozati 
javaslatok elfogadására. 
 

Mellékletek: 
 

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

 

Budapest, 2012. november 29. 
 
 

Formanek Gyula s.k. 
  alpolgármester 

 

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



 
1. Normatív határozati javaslat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő 
„Csicsergő” Óvoda Alapító Okiratának módosításáról 

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

 
MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

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

„Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete, - a Napköziotthonos Óvoda elnevezéssel létesített (alapított), jelenlegi 
nevén „Csicsergő” Óvoda (1096 Budapest, Thaly K. u. 38.) számára – a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdésében, valamint az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (1) bekezdésében és 8. § (4) 
bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában megjelölt tartalmi 
követelményekre figyelemmel, a 339/1994. (VIII. 27.) számú határozattal 
megalkotott és a 187/1999. (IV. 27.) számú, a 138/2001. (III. 27.) számú, a 
344/2001 (IX. 01.) számú, a 498/2001. (XI. 27.) számú, a 44/5/2003. (II. 6.) számú, 
a 253/2/2003. (VI. 19.) számú, a 135/2004. (IV. 01.) számú, a 207/2008. (VI. 04.) 
számú, a 323/2009. (IX. 02.) számú, a 101/2010. (V. 05.) számú, a 113/2011.(IV. 
06.) számú, a 164/2012. (V. 03.) számú, a 294/2012. (VII. 10.) számú,  a …./2012. 
(……) számú határozatokkal módosított alapító okirata alapján az alábbi egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki.” 

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

„ 3. Fenntartója, irányító szerve, működtetője, székhelye: 
Fenntartója: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
Irányító szerve: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 
Működtetője: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 

Székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.” 
 

3. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„ Közneveléssel kapcsolatos feladatok ellátása, mely magában foglalja az 
óvodai nevelést.” 

 
4. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan 
tartalommal érvényesek. 
 
5. Jelen Módosító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba. 

 
 
Budapest, 2012. december 06. 

Dr. Bácskai János  
polgármester 

 
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester 
Határidő:  8 nap  
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

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

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

 
MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

1. Az Alapító Okirat preambuluma helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 „Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete, - a Napköziotthonos Óvoda elnevezéssel létesített (alapított), jelenlegi 
nevén „Csudafa” Óvoda (1097 Budapest, Óbester u. 9.) számára a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdésében, valamint az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (1) bekezdésében és 8. § (4) 
bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában megjelölt tartalmi 
követelményekre figyelemmel, a 339/1994. (VIII. 27.) számú határozattal 
megalkotott és a 187/1999.  (IV. 27.) számú, a 138/2001. (III. 27.) számú, a 
498/2001. (XI. 27.) számú, a 44/4/2003. (II. 06.) számú, a 135/2004. (IV. 01.) 
számú, a 214/9/2008. (VI. 04.) számú, a 320/2009. (IX. 01.) számú, a 165/2012. 
(V. 03.) számú, a 295/2012. (VII. 10.) számú, a …./2012. (……) számú 
határozatokkal módosított alapító okirata alapján az alábbi egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratot adja ki.” 

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

„ 3. Fenntartója, irányító szerve, működtetője, székhelye: 
Fenntartója: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
Irányító szerve: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 
Működtetője: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 

Székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.” 
 

3. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„ Közneveléssel kapcsolatos feladatok ellátása, mely magában foglalja az 
óvodai nevelést.” 

 
4. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan 
tartalommal érvényesek. 
 
5. Jelen Módosító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba. 

 
 
Budapest, 2012. december 06. 

Dr. Bácskai János  
polgármester 

 
 
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester 
Határidő:  8 nap  
 
 
 
 
 
 



 
3. Normatív határozati javaslat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő 
„Epres” Óvoda Alapító Okiratának módosításáról 

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

 
MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

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

„Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete, - a Napköziotthonos Óvoda elnevezéssel létesített (alapított), jelenlegi 
nevén „Epres” Óvoda (1098 Budapest, Epreserdő u. 10.) számára – a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdésében, valamint az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (1) bekezdésében és 8. § (4) 
bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában megjelölt tartalmi 
követelményekre figyelemmel, a 339/1994. (VIII. 27.) számú határozattal 
megalkotott és a 187/1999. (IV. 27.) számú, a 138/2001. (III. 27.) számú, a 
498/2001. (XI. 27.) számú, a 44/1/2003. (II. 06.) számú, a 135/2004. (IV. 01.) 
számú, a 214/11/2008. (VI. 04.) számú, a 316/2009. (IX. 02.) számú, a 166/2012. 
(V. 03.) számú, a 296/2012. (VII. 10.) számú, a …./2012. (……) számú 
határozatokkal módosított alapító okirata alapján az alábbi egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratot adja ki.” 

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

„ 3. Fenntartója, irányító szerve, működtetője, székhelye: 
Fenntartója: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
Irányító szerve: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 
Működtetője: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 

Székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.” 
 

3. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„ Közneveléssel kapcsolatos feladatok ellátása, mely magában foglalja az 
óvodai nevelést.” 

 
4. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan 
tartalommal érvényesek. 
 
5. Jelen Módosító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba. 

 
 
Budapest, 2012. december 06. 

Dr. Bácskai János  
polgármester 

 
 
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester 
Határidő:  8 nap  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

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

 
MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

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

„ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete, - a Napköziotthonos Óvoda elnevezéssel létesített (alapított), jelenlegi 
nevén „Kicsi Bocs” Óvoda (1092 Budapest, Erkel u. 10.) számára – a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdésében, valamint az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (1) bekezdésében és 8. § (4) 
bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában megjelölt tartalmi 
követelményekre figyelemmel, a 339/1994. (VIII. 27.) számú határozattal 
megalkotott és a 187/1999.  (IV. 27.) számú, a 138/2001. (III. 27.) számú, a 
344/2001. (XI. 01.) számú, a 498/2001. (XI. 27.) számú, a 44/2/2003. (II. 06.) 
számú, a 135/2004. (IV. 01.) számú, a 212/2008 (VI. 04.) számú, a 317/2009. (IX. 
02.) számú, a 168/2012. (V. 03.) számú, 298/2012. (VII. 10.) számú, a …./2012. 
(……) számú határozatokkal módosított alapító okirata alapján az alábbi egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki.”  

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

„ 3. Fenntartója, irányító szerve, működtetője, székhelye: 
Fenntartója: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
Irányító szerve: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 
Működtetője: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 

Székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.” 
 

3. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„ Közneveléssel kapcsolatos feladatok ellátása, mely magában foglalja az 
óvodai nevelést.” 

 
4. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan 
tartalommal érvényesek. 
 
5. Jelen Módosító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba. 

 
 
Budapest, 2012. december 06. 

Dr. Bácskai János  
polgármester 

Felelős: Dr. Bácskai János polgármester 
Határidő:  8 nap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

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

 
MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

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

„ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete, - a Napköziotthonos Óvoda elnevezéssel létesített (alapított), 
jelenlegi nevén „Liliom” Óvoda (1094 Budapest, Liliom u. 15.) számára – a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdésében, 
valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (1) 
bekezdésében és 8. § (4) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-
ában megjelölt tartalmi követelményekre figyelemmel, a 8/1996/10. (I. 16.) 
számú határozattal megalkotott és a 187/1999.  (IV. 27.) számú, a 138/2001. 
(III. 27.) számú, a 498/2001. (XI. 27.) számú, a 135/2004. (IV. 01.) számú, a 
210/2008 (VI. 04.) számú, a 321/2009. (IX. 02.) számú, a 170/2012.(V. 03.) 
számú a 299/2012. (VII. 10.) számú, a …./2012. (……) számú határozatokkal 
módosított alapító okirata alapján az alábbi egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratot adja ki.” 

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

„ 3. Fenntartója, irányító szerve, működtetője, székhelye: 
Fenntartója: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
Irányító szerve: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 
Működtetője: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 

Székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.” 
 

3. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„ Közneveléssel kapcsolatos feladatok ellátása, mely magában foglalja az 
óvodai nevelést.” 

 
4. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan 
tartalommal érvényesek. 
 
5. Jelen Módosító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba. 

 
 
Budapest, 2012. december 06. 

Dr. Bácskai János  
polgármester 

 
 
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester 
Határidő:  8 nap  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

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

 
MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

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

„ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete, - a Napköziotthonos Óvoda elnevezéssel létesített (alapított), jelenlegi 
nevén „Méhecske” Óvoda (1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 30.) számára – a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdésében, 
valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (1) 
bekezdésében és 8. § (4) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában 
megjelölt tartalmi követelményekre figyelemmel, a 339/1994. (VIII. 27.) számú 
határozattal megalkotott és a 187/1999. (IV. 27.) számú, a 138/2001. (III. 27.) 
számú, a 498/2001. (XI. 27.) számú, a 135/2004. (IV. 01.) számú, a 209/2008 (VI. 
04.) számú, a 319/2009. (IX. 02.) számú, a 171/2012. (V. 03.) számú, a 300/2012. 
(VII. 10.) számú, a …./2012. (……) számú határozatokkal módosított alapító 
okirata alapján az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki.” 

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

„ 3. Fenntartója, irányító szerve, működtetője, székhelye: 
Fenntartója: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
Irányító szerve: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 
Működtetője: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 

Székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.” 
 

3. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„ Közneveléssel kapcsolatos feladatok ellátása, mely magában foglalja az 
óvodai nevelést.” 

 
4. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan 
tartalommal érvényesek. 
 
5. Jelen Módosító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba. 

 
Budapest, 2012. december 06. 

Dr. Bácskai János  
polgármester 

 
 
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester 
Határidő:  8 nap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

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

 
MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

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

„ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete, - a Napköziotthonos Óvoda elnevezéssel létesített (alapított), jelenlegi 
nevén „Napfény” Óvoda (1098 Budapest, Napfény u. 4.) számára – a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdésében, valamint az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (1) bekezdésében és 8. § (4) 
bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában megjelölt tartalmi 
követelményekre figyelemmel, a 339/1994. (VIII. 27.) számú határozattal 
megalkotott és a 187/1999. (IV. 27.) számú, a 138/2001. (III. 27.) számú, a 
498/2001. (XI. 27.) számú, a 135/2004. (IV. 01.) számú, a 208/2008 (VI. 04.) 
számú, a 322/2009. (IX. 02.) számú, a 172/2012. (V. 03.) számú, a 301/2012. (VII. 
10.) számú, a …./2012. (……) számú határozatokkal módosított alapító okirata 
alapján az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki.” 

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

„ 3. Fenntartója, irányító szerve, működtetője, székhelye: 
Fenntartója: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
Irányító szerve: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 
Működtetője: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 

Székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.” 
 

3. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„ Közneveléssel kapcsolatos feladatok ellátása, mely magában foglalja az 
óvodai nevelést.” 

 
4. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan 
tartalommal érvényesek. 
 
5. Jelen Módosító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba. 

 
Budapest, 2012. december 06. 

Dr. Bácskai János  
polgármester 

 
 
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester 
Határidő:  8 nap  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

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

 
MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

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

„ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete, - a Napköziotthonos Óvoda elnevezéssel létesített (alapított), jelenlegi 
nevén „Ugrifüles” Óvoda (1092 Budapest, Hurok u. 9.) – a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdésében, valamint az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (1) bekezdésében és 8. § (4) 
bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában megjelölt tartalmi 
követelményekre figyelemmel, a 339/1994. (VIII. 27.) számú határozattal 
megalkotott és a 74/1999.  (II. 23.) számú, a 187/1999. (IV. 27.) számú, a 
138/2001. (III. 27.) számú, a 498/2001. (XI. 27.) számú, a 135/2004. (IV. 01.) 
számú, a 211/2008 (VI. 04.) számú, a 318/2009. (IX. 02.) számú, a 173/2012. (V. 
03.) számú, a 302/2012. (VII. 10.) számú, a …./2012. (……) számú határozatokkal 
módosított alapító okirata alapján az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratot adja ki.” 

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

„ 3. Fenntartója, irányító szerve, működtetője, székhelye: 
Fenntartója: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
Irányító szerve: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 
Működtetője: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 

Székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.” 
 

3. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„ Közneveléssel kapcsolatos feladatok ellátása, mely magában foglalja az 
óvodai nevelést.” 

 
4. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan 
tartalommal érvényesek. 
 
5. Jelen Módosító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba. 

 
 
Budapest, 2012. december 06. 

Dr. Bácskai János  
polgármester 

 
 
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester 
Határidő:  8 nap  
 
 
 
 
 
 
 



 
9. Normatív határozati javaslat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő 
„Kerekerd ő” Óvoda Alapító Okiratának módosításáról 

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

 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
 

1. Az Alapító Okirat preambuluma helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete, - a „Napköziotthonos Óvoda elnevezéssel létesített (alapított), majd 
„Fészek” Óvoda, jelenlegi nevén „Kerekerdő” Óvoda (1097 Budapest, 
Vágóhíd u. 35-37.) számára – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 21. § (3) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 7. § (1) bekezdésében és 8. § (4) bekezdésében, valamint az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 
31.) Korm. rendelet 5. §-ában megjelölt tartalmi követelményekre figyelemmel, 
a 339/1994. (VIII. 27.) számú határozattal megalkotott és a 187/1999. (IV. 27.) 
számú, a 138/2001. (III. 27.) számú, a 498/2001. (XI. 27.) számú, a 44/6/2003. 
(II. 06.) számú, a 135/2004. (IV. 01.) számú, a 185/1/2006. (VI. 06.) számú, a 
185/2.b./2006. (VI. 06.) számú, a 185/2.c./2006. (VI. 06.) számú, a 
214/10/2008. (VI. 04.) számú, a 324/2009. (IX. 02.) számú, a 115/2011. (IV. 
06.) számú, a 167/2012. (V. 03.) számú, 297/2012. (VII. 10.) számú, a …./2012. 
(……) számú határozatokkal módosított alapító okirata alapján az alábbi 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki.” 

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

„ 3. Fenntartója, irányító szerve, működtetője, székhelye: 
Fenntartója: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
Irányító szerve: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 
Működtetője: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 

Székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.” 
 

3. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„ Közneveléssel kapcsolatos feladatok ellátása, mely magában foglalja az 
óvodai nevelést.” 

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

„Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát 
képező Budapest, IX.  ker. Vágóhíd u. 35. szám alatti (38.286/5 hrsz. alatt 
felvett) ingatlan „A” épületéből (elülső épület) 1584 m2 területrészt, „B” 
épületet (hátulsó épület) 3046 m2 területrész, továbbá 6930 m2 udvart használ, 
és mindazon eszközök, amelyeket a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, 
valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet 
szerinti mérleg tartalmaz.” 

 
5. Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan 
tartalommal érvényesek. 
 
6. Jelen Módosító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba. 

 
Budapest, 2012. december 06. 

Dr. Bácskai János  
polgármester 

Felelős: Dr. Bácskai János polgármester 
Határidő:  8 nap  



1. Melléklet 
 
 

Alapító okirat 
 
 

 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, - a 
Napköziotthonos Óvoda elnevezéssel létesített (alapított), jelenlegi nevén „Csicsergő” Óvoda (1096 
Budapest, Thaly K. u. 38.) számára - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) 
bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (1) bekezdésében 
és 8. § (4) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában megjelölt tartalmi követelményekre figyelemmel, a 
339/1994. (VIII. 27.) számú határozattal megalkotott és a 187/1999. (IV. 27.) számú, a 138/2001. 
(III. 27.) számú, a 344/2001 (IX. 01.) számú, a 498/2001. (XI. 27.) számú, a 44/5/2003. (II. 6.) 
számú, a 253/2/2003. (VI. 19.) számú, a 135/2004. (IV. 01.) számú, a 207/2008. (VI. 04.) számú, a 
323/2009. (IX. 02.) számú, a 101/2010. (V. 05.) számú, a 113/2011.(IV. 06.) számú, a 164/2012. (V. 
03.) számú, a 294/2012. (VII. 10.) számú,  a …./2012. (……) számú határozatokkal módosított 
alapító okirata alapján az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki. 

 
 

1. A költségvetési szerv elnevezése, alapítási éve, székhelye: 
 
„CSICSERGŐ” ÓVODA                                            1972 
 
 Székhelye: 

- telephelye: 
 

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

2. Alapítója: 
IX. kerületi Tanács V. B. 
 
3. Fenntartója, irányító szerve, működtetője, székhelye: 
 
Fenntartója: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
 
Irányító szerve: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
Működtetője: 
 
            Székhelye: 

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

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

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

 
7. Típusa: 

 
Óvoda 
 
 
 



8. Felvehető maximális gyermeklétszám: 200 fő 
székhelyen:   150 fő 
telephelyen:    50 fő 

 
9. Alaptevékenysége 
Az óvoda a gyermekek - ideértve a sajátos nevelési igényű gyermekeket is - nevelését, ellátását végzi. 
Az intézmény gondoskodik a gyermekek, valamint az óvodában dolgozók étkeztetéséről. 
 
Alaptevékenysége, államháztartási szakágazati besorolása: 
851020 Óvodai nevelés 
 
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: 
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
851011 Óvodai nevelés, ellátás 
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
integrálható 

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

562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
– különleges étkezést igénybe vesz 

562917 Munkahelyi étkeztetés 
 
Vállalkozás: 
Vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
10. A feladat ellátását szolgáló vagyon: 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező Budapest, IX. ker. 
Thaly Kálmán u. 38. szám alatti (37.407 hrsz. alatt felvett), Budapest, IX. ker. Thaly Kálmán u. 17. 
szám alatti  (37.716/1 hrsz. alatt felvett hátulsó épület) ingatlanok, és mindazon eszközök, amelyeket 
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és 
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet szerinti 
mérleg tartalmaz.  
A 333/2009. (IX. 02.) számú Képviselő-testületi határozat alapján játszóudvar céljára használja még a 
IX. Budapest, Thaly Kálmán u. 36. szám alatti (37.406 hrsz. alatt felvett) ingatlan egészét, valamint a 
37.422 hrsz. alatt felvett „közös zöld” jelzésű ingatlanból 352 m2-t 10 év határozott időre szóló 
időtartamig. 
 
11. Vagyon feletti rendelkezés joga: 
Tevékenységéért, valamint a kezelésében levő vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért az 
intézmény vezetője a jogszabályban meghatározott módon felelős. 
 
Gazdálkodási feladatait az ágazati irányelvek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, 
valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet (Ávr.) betartásával köteles ellátni. 
A jogszabályi követelményen felüli tevékenységét az Alapító anyagi lehetőségeinek függvényében 
fedezi.  
Az intézmény a működésére biztosított támogatást és saját bevételeit önállóan használhatja fel. 
 
A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat - alapfeladata teljesítésének sérelme nélkül – 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának mindenkor hatályos vagyonrendelete 
szerint hasznosíthatja, bevételei növelésére fordíthatja. 
 
Többletbevételeinek az Ávr. szabályai alapján Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete által meghatározott részét személyi ösztönzésre, a 
fennmaradó hányadot pedig dologi költségekre és fejlesztésre fordíthatja. 



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

 
 

Budapest, 2012. december 06. 
 

Dr. Bácskai János 
                                                                                                                                polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Melléklet 
 
 

Alapító okirat 
 
 

 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, - a 
Napköziotthonos Óvoda elnevezéssel létesített (alapított), jelenlegi nevén „Csudafa” Óvoda (1097 
Budapest, Óbester u. 9.) számára – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) 
bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (1) bekezdésében 
és 8. § (4) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában megjelölt tartalmi követelményekre figyelemmel, a 
339/1994. (VIII. 27.) számú határozattal megalkotott és a 187/1999.  (IV. 27.) számú, a 138/2001. 
(III. 27.) számú, a 498/2001. (XI. 27.) számú, a 44/4/2003. (II. 06.) számú, a 135/2004. (IV. 01.) 
számú, a 214/9/2008. (VI. 04.) számú, a 320/2009. (IX. 01.) számú, a 165/2012. (V. 03.) számú, a 
295/2012. (VII. 10.) számú, a …./2012. (……) számú határozatokkal módosított alapító okirata 
alapján az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki. 

 
1. A költségvetési szerv elnevezése, alapítási éve, székhelye: 
 
„CSUDAFA” ÓVODA                                            1967 
 
 Székhelye: 
            - telephelye: 

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

2. Alapítója: 
IX. kerületi Tanács V. B. 
 
3. Fenntartója, irányító szerve, működtetője, székhelye: 
 
Fenntartója: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
 
Irányító szerve: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
Működtetője: 
 
            Székhelye: 

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

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

 
óvoda 
 

8. Felvehető maximális gyermeklétszám: 
239 fő 
- székhelyen: 189 fő 
- telephelyen:  50 fő 
A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében gyógypedagógiai típusonként a csoportlétszám 
maximum 10 %-a 



 
9. Alaptevékenysége 
Az óvoda a gyermekek - ideértve a sajátos nevelési igényű gyermekeket is - nevelését, ellátását végzi. 
Az intézmény gondoskodik a gyermekek, valamint az óvodában dolgozók étkeztetéséről. 
 
Alaptevékenysége, államháztartási szakágazati besorolása: 
851020 Óvodai nevelés 
 
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: 
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
851011 Óvodai nevelés, ellátás 
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
integrálható 

– érzékszervi fogyatékos 
– beszédfogyatékos 
– testi fogyatékos 
valamint 
– a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd 
– halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai fejlesztése 

562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
– különleges étkezést igénybe vesz 

562917 Munkahelyi étkeztetés 
 
Vállalkozás: 
Vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
10. A feladat ellátását szolgáló vagyon: 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (38.264/2. hrsz. alatt 
felvett) ingatlan, valamint Budapest Főváros Önkormányzatának tulajdonát képező IX. kerület 
Soroksári út 136. (Illatos u. 2-4.) szám alatti (38.191/2. hrsz. alatt felvett) ingatlan, amely területén 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában óvoda működik (IX. 
kerület Kén u. 1.), az épületből 477 m2-t, az udvarból 622 m2-t használ önállóan, és mindazon 
eszközök, amelyeket a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás szervezetei 
beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) 
Kormányrendelet  szerinti mérleg tartalmaz.  
 
11. Vagyon feletti rendelkezés joga: 
Tevékenységéért, valamint a kezelésében levő vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért az 
intézmény vezetője a jogszabályban meghatározott módon felelős. 
 
Gazdálkodási feladatait az ágazati irányelvek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, 
valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet (Ávr.) betartásával köteles ellátni. 
A jogszabályi követelményen felüli tevékenységét az Alapító anyagi lehetőségeinek függvényében 
fedezi.  
Az intézmény a működésére biztosított támogatást és saját bevételeit önállóan használhatja fel. 
 
A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat - alapfeladata teljesítésének sérelme nélkül – 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának mindenkor hatályos vagyonrendelete 
szerint hasznosíthatja, bevételei növelésére fordíthatja. 
Többletbevételeinek az Ávr. szabályai alapján Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete által meghatározott részét személyi ösztönzésre, a 
fennmaradó hányadot pedig dologi költségekre és fejlesztésre fordíthatja. 
 
12. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az óvodavezető. 
A vezetői állás betöltése a mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon történik. 
A vezető megbízásának joga Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 
Képviselő-testületét illeti meg, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 



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

 
 

Budapest, 2012. december 06. 
 

Dr. Bácskai János 
                                                                                                        polgármester 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Melléklet 
 
 

Alapító okirat 
 
 
 
 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, - a 
Napköziotthonos Óvoda elnevezéssel létesített (alapított), jelenlegi nevén „Epres” Óvoda (1098 
Budapest, Epreserdő u. 10.) számára – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § 
(3) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (1) 
bekezdésében és 8. § (4) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában megjelölt tartalmi követelményekre 
figyelemmel, a 339/1994. (VIII. 27.) számú határozattal megalkotott és a 187/1999. (IV. 27.) 
számú, a 138/2001. (III. 27.) számú, a 498/2001. (XI. 27.) számú, a 44/1/2003. (II. 06.) számú, a 
135/2004. (IV. 01.) számú, a 214/11/2008. (VI. 04.) számú, a 316/2009. (IX. 02.) számú, a 
166/2012. (V. 03.) számú, a 296/2012. (VII. 10.) számú, a …./2012. (……) számú határozatokkal 
módosított alapító okirata alapján az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki. 

 
 

1. A költségvetési szerv elnevezése, alapítási éve, székhelye: 
 
„EPRES” ÓVODA                                            1966 
 
 Székhelye: 1098 Budapest, Epreserdő u. 10. 

 
2. Alapítója: 
IX. kerületi Tanács V. B. 
 
3. Fenntartója, irányító szerve, működtetője székhelye: 
 
Fenntartója: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
 
Irányító szerve: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
Működtetője: 
 
            Székhelye: 

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

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

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

 
7. Típusa: 

 
Óvoda 
 
 
 



8. Felvehető maximális gyermeklétszám: 
100 fő 
A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében - gyógypedagógiai típusonként a csoportlétszám 
maximum 10 %- a - legfeljebb a csoportlétszám 30 %- a. 
 
9. Alaptevékenysége 
Az óvoda a gyermekek - ideértve a sajátos nevelési igényű gyermekeket is - nevelését, ellátását végzi. 
Az intézmény gondoskodik a gyermekek, valamint az óvodában dolgozók étkeztetéséről. 
 
Alaptevékenysége, államháztartási szakágazati besorolása: 
851020 Óvodai nevelés 
 
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: 
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
851011 Óvodai nevelés, ellátás 
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
integrálható 

– beszédfogyatékos 
– autista, 
valamint 
– a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő 

gyermek. 
562912 Óvodai intézményi étkeztetés 

– különleges étkezést igénybe vesz 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
 
Vállalkozás: 
Vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
10. A feladat ellátását szolgáló vagyon: 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező, a Budapest, IX. ker. 
Epreserdő u. 10. szám alatti (38.236/210 hrsz. alatt felvett) ingatlan, és mindazon eszközök, 
amelyeket a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás szervezetei 
beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) 
Kormányrendelet szerinti mérleg tartalmaz. 
 
11. Vagyon feletti rendelkezés joga: 
Tevékenységéért, valamint a kezelésében levő vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért az 
intézmény vezetője a jogszabályban meghatározott módon felelős. 
 
Gazdálkodási feladatait az ágazati irányelvek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, 
valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet (Ávr.) betartásával köteles ellátni. 
A jogszabályi követelményen felüli tevékenységét az Alapító anyagi lehetőségeinek függvényében 
fedezi.  
Az intézmény a működésére biztosított támogatást és saját bevételeit önállóan használhatja fel. 
 
A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat - alapfeladata teljesítésének sérelme nélkül –  
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának mindenkor hatályos vagyonrendelete 
szerint hasznosíthatja, bevételei növelésére fordíthatja. 
 
Többletbevételeinek az Ávr. szabályai alapján Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete által meghatározott részét személyi ösztönzésre, a 
fennmaradó hányadot pedig dologi költségekre és fejlesztésre fordíthatja. 
 
12. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az óvodavezető. 
A vezetői állás betöltése a mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon történik. 
A vezetők megbízásának joga Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 



Képviselő-testületét illeti meg, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 
 
13. Foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszony megjelölése: 
A foglalkoztatottakat az intézmény vezetője közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony illetve 
megbízási viszony keretében alkalmazza. 
 

 
 

Budapest, 2012. december 06. 
 

Dr. Bácskai János 
                                                                                                                               polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



4. Melléklet 
 
 

Alapító okirat 
 
 
 
 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, - a 
Napköziotthonos Óvoda elnevezéssel létesített (alapított), jelenlegi nevén „Kicsi Bocs” Óvoda (1092 
Budapest, Erkel u. 10.) számára – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) 
bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (1) bekezdésében 
és 8. § (4) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában megjelölt tartalmi követelményekre figyelemmel, a 
339/1994. (VIII. 27.) számú határozattal megalkotott és a 187/1999.  (IV. 27.) számú, a 138/2001. 
(III. 27.) számú, a 344/2001. (XI. 01.) számú, a 498/2001. (XI. 27.) számú, a 44/2/2003. (II. 06.) 
számú, a 135/2004. (IV. 01.) számú, a 212/2008 (VI. 04.) számú, a 317/2009. (IX. 02.) számú, a 
168/2012. (V. 03.) számú, 298/2012. (VII. 10.) számú, a …./2012. (……) számú határozatokkal 
módosított alapító okirata alapján az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki. 

 
 

1. A költségvetési szerv elnevezése, alapítási éve, székhelye: 
 

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

 
2. Alapítója: 
IX. kerületi Tanács V. B. 
 
3. Fenntartója, irányító szerve, működtetője, székhelye: 
Fenntartója: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
 
Irányító szerve: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
Működtetője: 
 
            Székhelye: 

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

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

 
óvoda 
 
 

8. Felvehető maximális gyermeklétszám: 
142 fő 
 



9. Alaptevékenysége 
Az óvoda a gyermekek - ideértve a sajátos nevelési igényű gyermekeket is - nevelését, ellátását végzi. 
Az intézmény gondoskodik a gyermekek, valamint az óvodában dolgozók étkeztetéséről. 
 
Alaptevékenysége, államháztartási szakágazati besorolása: 
851020 Óvodai nevelés 
 
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: 
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
851011 Óvodai nevelés, ellátás 
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
integrálható 

4. érzékszervi fogyatékos 
5. beszédfogyatékos 
6. megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével 

küzd  
valamint 
– megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd 

562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
– különleges étkezést igénybe vesz 

562917 Munkahelyi étkeztetés 
 
Vállalkozás: 
Vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
10. A feladat ellátását szolgáló vagyon: 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező, a Budapest, IX. ker. 
Erkel u. 10. szám alatti (37.006 hrsz. alatt felvett) ingatlan, és mindazon eszközök, amelyeket a 
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és 
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet szerinti 
mérleg tartalmaz.  
Használja még a IX. Budapest, Erkel u. 12. sz. alatti társasház udvarát a mellékelt megállapodás 
szerint. 
 
11. Vagyon feletti rendelkezés joga: 
Tevékenységéért, valamint a kezelésében levő vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért az 
intézmény vezetője a jogszabályban meghatározott módon felelős. 
 
Gazdálkodási feladatait az ágazati irányelvek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, 
valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet (Ávr.) betartásával köteles ellátni. 
A jogszabályi követelményen felüli tevékenységét az Alapító anyagi lehetőségeinek függvényében 
fedezi.  
Az intézmény a működésére biztosított támogatást és saját bevételeit önállóan használhatja fel. 
 
A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat - alapfeladata teljesítésének sérelme nélkül –  
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának mindenkor hatályos vagyonrendelete 
szerint hasznosíthatja, bevételei növelésére fordíthatja. 
 
Többletbevételeinek az Ávr. szabályai alapján Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete által meghatározott részét személyi ösztönzésre, a 
fennmaradó hányadot pedig dologi költségekre és fejlesztésre fordíthatja. 
 
 
12. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az óvodavezető. 
A vezetői állás betöltése a mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon történik. 
A vezető megbízásának joga Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 
Képviselő-testületét illeti meg, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 



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

 
 
 

Budapest, 2012. december 06. 
 

Dr. Bácskai János 
                                                                                                                               polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



5. Melléklet 
 
 

Alapító okirat 
 
 
 
 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, - a 
Napköziotthonos Óvoda elnevezéssel létesített (alapított), jelenlegi nevén „Liliom” Óvoda (1094 
Budapest, Liliom u. 15.) számára – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) 
bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (1) bekezdésében 
és 8. § (4) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában megjelölt tartalmi követelményekre figyelemmel, a 
8/1996/10. (I. 16.) számú határozattal megalkotott és a 187/1999.  (IV. 27.) számú, a 138/2001. (III. 
27.) számú, a 498/2001. (XI. 27.) számú, a 135/2004. (IV. 01.) számú, a 210/2008 (VI. 04.) számú, a 
321/2009. (IX. 02.) számú, a 170/2012.(V. 03.) számú a 299/2012. (VII. 10.) számú, a …./2012. 
(……) számú határozatokkal módosított alapító okirata alapján az alábbi egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratot adja ki. 

 
 

1. A költségvetési szerv elnevezése, alapítási éve, székhelye: 
 
„LILIOM” ÓVODA                                            1995 
 
 Székhelye: 1094 Budapest, Liliom u. 15. 

 
2. Alapítója: 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 

3. Fenntartója, irányító szerve, működtetője, székhelye: 
 
Fenntartója: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
 
Irányító szerve: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 
     
Működtetője: 
 
            Székhelye: 

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

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

 
óvoda 

8.Felvehető maximális gyermeklétszám: 150 fő 



9. Alaptevékenysége 
Az óvoda a gyermekek - ideértve a sajátos nevelési igényű gyermekeket is - nevelését, ellátását végzi. 
Továbbá az intézmény tanuszodájában vízhez szoktatást, mozgásfejlesztést folytat. Az intézmény 
gondoskodik a gyermekek, valamint az óvodában dolgozók étkeztetéséről. 
 
Alaptevékenysége, államháztartási szakágazati besorolása: 
851020 Óvodai nevelés 
 
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: 
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
851011 Óvodai nevelés, ellátás 
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
integrálható 

– értelmi fogyatékos 
– testi fogyatékos 
valamint 
– megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd 
– vízhez szoktatás, mozgásfejlesztés az intézmény tanuszodájában 

562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
– különleges étkezést igénybe vesz 

562917 Munkahelyi étkeztetés 
 
Vállalkozás: 
Vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
10. A feladat ellátását szolgáló vagyon: 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező,a Bp. IX. kerület 
Liliom Óvoda u. 15. szám alatt (37.591/0/A/44. hrsz. alatt felvett) ingatlan, és mindazon eszközök, 
amelyeket a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás szervezetei 
beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) 
Kormányrendelet szerinti mérleg tartalmaz.  
Az óvoda 4 db telken felépült épületben helyezkedik el. Az óvoda területe 1312 m2 az épületben, az 
udvar használata a Társasház alapító okirat V. rész 20. pontja alapján rendezett. 
.  
11. Vagyon feletti rendelkezés joga: 
Tevékenységéért, valamint a kezelésében levő vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért az 
intézmény vezetője a jogszabályban meghatározott módon felelős. 
 
Gazdálkodási feladatait az ágazati irányelvek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, 
valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet (Ávr.) betartásával köteles ellátni. 
A jogszabályi követelményen felüli tevékenységét az Alapító anyagi lehetőségeinek függvényében 
fedezi.  
Az intézmény a működésére biztosított támogatást és saját bevételeit önállóan használhatja fel. 
 
A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat - alapfeladata teljesítésének sérelme nélkül –  
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának mindenkor hatályos vagyonrendelete 
szerint hasznosíthatja, bevételei növelésére fordíthatja. 
 
Többletbevételeinek az Ávr. szabályai alapján Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete által meghatározott részét személyi ösztönzésre, a 
fennmaradó hányadot pedig dologi költségekre és fejlesztésre fordíthatja. 
 
12. Vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az óvodavezető. 
A vezetői állás betöltése a mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon történik. 
A vezetők megbízásának joga Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 
Képviselő-testületét illeti meg, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 



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

 
 

Budapest, 2012. december 06. 
 

Dr. Bácskai János 
                                                                                                                                polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
6. Melléklet 

 
 

Alapító okirat 
 
 

 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, - a 
Napköziotthonos Óvoda elnevezéssel létesített (alapított), jelenlegi nevén „Méhecske” Óvoda (1091 
Budapest, Ifjúmunkás u. 30.) számára – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § 
(3) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (1) 
bekezdésében és 8. § (4) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában megjelölt tartalmi követelményekre 
figyelemmel, a 339/1994. (VIII. 27.) számú határozattal megalkotott és a 187/1999. (IV. 27.) számú, 
a 138/2001. (III. 27.) számú, a 498/2001. (XI. 27.) számú, a 135/2004. (IV. 01.) számú, a 209/2008 
(VI. 04.) számú, a 319/2009. (IX. 02.) számú, a 171/2012. (V. 03.) számú, a 300/2012. (VII. 10.) 
számú, a …./2012. (……) számú határozatokkal módosított alapító okirata alapján az alábbi 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki. 

 
1. A költségvetési szerv elnevezése, alapítási éve, székhelye: 

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

 
2. Alapítója: 
IX. kerületi Tanács V. B. 
 
3. Fenntartója, irányító szerve, működtetője, székhelye: 
 
Fenntartója: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
 
Irányító szerve: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
Működtetője: 
 
            Székhelye: 

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

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

 
óvoda 
 

8. Felvehető maximális gyermeklétszám: 100 fő 



9. Alaptevékenysége 
Az óvoda a gyermekek - ideértve a sajátos nevelési igényű gyermekeket is - nevelését, ellátását végzi. 
Az intézmény gondoskodik a gyermekek, valamint az óvodában dolgozók étkeztetéséről. 
 

Alaptevékenysége, államháztartási szakágazati besorolása: 
851020 Óvodai nevelés 
 

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

– testi fogyatékos 
valamint 
– megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd 

562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
– különleges étkezést igénybe vesz 

562917 Munkahelyi étkeztetés 
 

Vállalkozás: 
Vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 

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

11. Vagyon feletti rendelkezés joga: 
Tevékenységéért, valamint a kezelésében levő vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért az 
intézmény vezetője a jogszabályban meghatározott módon felelős. 
 

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

A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat - alapfeladata teljesítésének sérelme nélkül –  
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának mindenkor hatályos vagyonrendelete 
szerint hasznosíthatja, bevételei növelésére fordíthatja. 
 

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

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

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

 
Budapest, 2012. december 06. 

Dr. Bácskai János 
                                                                                                        polgármester 

 
 



7. Melléklet 
 

 

Alapító okirat 
 
 

 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, - a 
Napköziotthonos Óvoda elnevezéssel létesített (alapított), jelenlegi nevén „Napfény” Óvoda (1098 
Budapest, Napfény u. 4.) számára – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) 
bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (1) bekezdésében 
és 8. § (4) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában megjelölt tartalmi követelményekre figyelemmel, a 
339/1994. (VIII. 27.) számú határozattal megalkotott és a 187/1999. (IV. 27.) számú, a 138/2001. 
(III. 27.) számú, a 498/2001. (XI. 27.) számú, a 135/2004. (IV. 01.) számú, a 208/2008 (VI. 04.) 
számú, a 322/2009. (IX. 02.) számú, a 172/2012. (V. 03.) számú, a 301/2012. (VII. 10.) számú, a 
…./2012. (……) számú határozatokkal módosított alapító okirata alapján az alábbi egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki. 

 
 

1. A költségvetési szerv elnevezése, alapítási éve, székhelye: 
 

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

 
2. Alapítója: 
IX. kerületi Tanács V. B. 
 
3. Fenntartója, irányító szerve, működtetője, székhelye: 
 
Fenntartója: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
 
Irányító szerve: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
Működtetője: 
 
            Székhelye: 

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

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

 
óvoda 
 

8. Felvehető maximális gyermeklétszám: 83 fő 



9. Alaptevékenysége 
Az óvoda a gyermekek - ideértve a sajátos nevelési igényű gyermekeket is - nevelését, ellátását végzi. 
Az intézmény gondoskodik a gyermekek, valamint az óvodában dolgozók étkeztetéséről. 
 

Alaptevékenysége, államháztartási szakágazati besorolása: 
851020 Óvodai nevelés 
 

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

– megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd 
valamint 
– megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd 

562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
– különleges étkezést igénybe vesz 

562917 Munkahelyi étkeztetés 
 

Vállalkozás: 
Vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 

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

11. Vagyon feletti rendelkezés joga: 
Tevékenységéért, valamint a kezelésében levő vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért az 
intézmény vezetője a jogszabályban meghatározott módon felelős. 
 

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

A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat - alapfeladata teljesítésének sérelme nélkül –  
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának mindenkor hatályos vagyonrendelete 
szerint hasznosíthatja, bevételei növelésére fordíthatja. 
 

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

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

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

 
Budapest, 2012. december 06. 

Dr. Bácskai János 
                                                                                                        polgármester 
 
 



8. Melléklet 
 

 

Alapító okirat 
 
 

 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, - a 
Napköziotthonos Óvoda elnevezéssel létesített (alapított), jelenlegi nevén „Ugrifüles” Óvoda (1092 
Budapest, Hurok u. 9.) számára – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) 
bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (1) bekezdésében 
és 8. § (4) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában megjelölt tartalmi követelményekre figyelemmel, a 
339/1994. (VIII. 27.) számú határozattal megalkotott és a 74/1999.  (II. 23.) számú, a 187/1999. 
(IV. 27.) számú, a 138/2001. (III. 27.) számú, a 498/2001. (XI. 27.) számú, a 135/2004. (IV. 01.) 
számú, a 211/2008 (VI. 04.) számú, a 318/2009. (IX. 02.) számú, a 173/2012. (V. 03.) számú, a 
302/2012. (VII. 10.) számú, a …./2012. (……) számú határozatokkal módosított alapító okirata 
alapján az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki. 

 
 

1. A költségvetési szerv elnevezése, alapítási éve, székhelye: 
 

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

 
2. Alapítója: 
IX. kerületi Tanács V. B. 
 
3. Fenntartója, irányító szerve, működtetője, székhelye: 
 
Fenntartója: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
 
Irányító szerve: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
Működtetője: 
 
            Székhelye: 

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

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

 
óvoda 
 

8. Felvehető maximális gyermeklétszám: 88 fő 



9. Alaptevékenysége 
Az óvoda a gyermekek - ideértve a sajátos nevelési igényű gyermekeket is - nevelését, ellátását végzi. 
Az intézmény gondoskodik a gyermekek, valamint az óvodában dolgozók étkeztetéséről. 
 

Alaptevékenysége, államháztartási szakágazati besorolása: 
851020 Óvodai nevelés 
 

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

– érzékszervi fogyatékos 
– értelmi fogyatékos 
valamint 
– megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd 

562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
– különleges étkezést igénybe vesz 

562917 Munkahelyi étkeztetés 
 

Vállalkozás: 
Vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 

10. A feladat ellátását szolgáló vagyon: 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező, a Budapest, IX. ker. 
Hurok u. 9. szám alatti (38.236/82 hrsz. alatt felvett) ingatlan, és mindazon eszközök, amelyeket a 
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és 
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet szerinti 
mérleg tartalmaz.  
A tagiskolával közösen használják az ingatlant. Az óvoda 1600 m2 területet használ önállóan. 
 

11. Vagyon feletti rendelkezés joga: 
Tevékenységéért, valamint a kezelésében levő vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért az 
intézmény vezetője a jogszabályban meghatározott módon felelős. 
 

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

A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat - alapfeladata teljesítésének sérelme nélkül –  
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának mindenkor hatályos vagyonrendelete 
szerint hasznosíthatja, bevételei növelésére fordíthatja. 
 

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

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

Budapest, 2012. december 06. 
Dr. Bácskai János 

                                                                                                        Polgármester 
 



9. Melléklet 
 
 

Alapító okirat 
 
 
 
 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, - a 
„Napköziotthonos Óvoda elnevezéssel létesített (alapított), majd „Fészek” Óvoda, jelenlegi nevén 
„Kerekerdő” Óvoda (1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37.) számára – a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 7. § (1) bekezdésében és 8. § (4) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában megjelölt tartalmi 
követelményekre figyelemmel, a 339/1994. (VIII. 27.) számú határozattal megalkotott és a 
187/1999. (IV. 27.) számú, a 138/2001. (III. 27.) számú, a 498/2001. (XI. 27.) számú, a 44/6/2003. 
(II. 06.) számú, a 135/2004. (IV. 01.) számú, a 185/1/2006. (VI. 06.) számú, a 185/2.b./2006. (VI. 
06.) számú, a 185/2.c./2006. (VI. 06.) számú, a 214/10/2008. (VI. 04.) számú, a 324/2009. (IX. 02.) 
számú, a 115/2011. (IV. 06.) számú, a 167/2012. (V. 03.) számú, 297/2012. (VII. 10.) számú, a 
…./2012. (……) számú határozatokkal módosított alapító okirata alapján az alábbi egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki. 

 
 

1. A költségvetési szerv elnevezése, alapítási éve, székhelye: 
 
„KEREKERDŐ” ÓVODA                                             1982 
 
 Székhelye: 1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37.  

 
2. Alapítója: 
IX. kerületi Tanács V. B. 
 
3. Fenntartója, irányító szerve, működtetője, székhelye: 
Fenntartója: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
 
Irányító szerve: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
Működtetője: 
 
            Székhelye: 

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

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

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

 
óvoda 
 
 

8. Felvehető maximális gyermeklétszám: 
405 fő 



A (első) épület:   150 fő 
B (hátsó) épület:  255 fő 
 
A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében - gyógypedagógiai típusonként a csoportlétszám 
maximum 10 %- a - legfeljebb a csoportlétszám 30 %- a. 
 
9. Alaptevékenysége 
Az óvoda a gyermekek - ideértve a sajátos nevelési igényű gyermekeket is - nevelését, ellátását végzi. 
Továbbá az intézmény tanuszodájában vízhez szoktatást, mozgásfejlesztést folytat. Az intézmény 
gondoskodik a gyermekek, valamint az óvodában dolgozók étkeztetéséről. 
 
Alaptevékenysége, államháztartási szakágazati besorolása: 
851020 Óvodai nevelés 
 
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: 
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
851011 Óvodai nevelés, ellátás 
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
integrálható 

– értelmi fogyatékos 
– testi fogyatékos 
– megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd  
– különleges étkezést igényel 
valamint 
– megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd 
– vízhez szoktatás, mozgásfejlesztés az intézmény tanuszodájában  

562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
 
Vállalkozás: 
Vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
10. A feladat ellátását szolgáló vagyon: 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező Budapest, IX.  ker. 
Vágóhíd u. 35. szám alatti (38.286/5 hrsz. alatt felvett) ingatlan „A” épületéből (elülső épület) 1584 
m2 területrészt, „B” épületet (hátulsó épület) 3046 m2 területrész, továbbá 6930 m2 udvart használ, és 
mindazon eszközök, amelyeket a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás 
szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) 
Kormányrendelet szerinti mérleg tartalmaz. 
 
11. Vagyon feletti rendelkezés joga: 
Tevékenységéért, valamint a kezelésében levő vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért az 
intézmény vezetője a jogszabályban meghatározott módon felelős. 
 
Gazdálkodási feladatait az ágazati irányelvek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, 
valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet (Ávr.) betartásával köteles ellátni. 
A jogszabályi követelményen felüli tevékenységét az Alapító anyagi lehetőségeinek függvényében 
fedezi.  
Az intézmény a működésére biztosított támogatást és saját bevételeit önállóan használhatja fel. 
 
A használatában lévő ingatlanokat és ingóságokat - alapfeladata teljesítésének sérelme nélkül – 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának mindenkor hatályos vagyonrendelete 
szerint hasznosíthatja, bevételei növelésére fordíthatja. 
 
Többletbevételeinek az Ávr. szabályai alapján Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete által meghatározott részét személyi ösztönzésre, a 
fennmaradó hányadot pedig dologi költségekre és fejlesztésre fordíthatja. 
 



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

 
Budapest, 2012. december 06. 

 
Dr. Bácskai János 

                                                                                                        polgármester 
 


