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Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság (továbbiakban: Igazgatóság)
felülvizsgálta a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények (továbbiakban: FEBI), a
Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (továbbiakban:
FESZGYI) valamint a köznevelési intézmények alapító okiratait.
A felülvizsgálat során az Igazgatóság Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) által fenntartott óvodák, a FEBI és a
FESZGYI alapító okirataiban az alábbi hiányosságokat tárta fel:
1. A feladatellátási helyet megnevezés szerint kell feltüntetni. Eddigiekben a
feladatellátási hely címe került feltüntetésre.
2. Az okirat 5.2. pontban a foglalkozási jogviszony
„közalkalmazotti” helyett „közalkalmazotti jogviszony”.

helyes

megnevezése

3. A módosító okiratban az 1.1.1., 3.1., 3.2. pontok módosítása nem került átvezetésre.
4. A záró rendelkezésben a 2015. május 21-i keltezésű alapító okirat záró rendelkezését
kell feltüntetni.
Az Igazgatóság által tett – a fentiekben részletezett – javaslatnak, valamint formai
követelménynek megfelelően valamennyi, Önkormányzatunk által fenntartott óvoda, FEBI és
FESZGYI alapító okirata módosításra került.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, valamint a döntés
meghozatalára.

Budapest, 2016. március 24.

Kállay Gáborné s.k.
alpolgármester

Zombory Miklós s. k.
alpolgármester

I.
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 Okiratának módosításáról az alábbi módosító okiratot

adja ki:
Okirat száma: M/509295/2016/1/H-1.

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 ……………számú határozatára figyelemmel - a következők szerint
módosítom:
1. Az alapító okirat preambuluma helyébe a következő 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 Csicsergő Óvoda alapító
okiratát a következők szerint adom ki:
2. Az alapító okirat 1. pontja az alábbiak szerint módosul:
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 utca 38.
1.2.2. telephelye(i):

1

telephely megnevezése

telephely címe

Ferencvárosi Csicsergő Óvoda 2. számú
épülete

1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 17.

3. Az alapító okirat 2.1. pontjában a 1972. helyébe 1993.06.15. szöveg lép.
4. Az alapító okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
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.
5. Az alapító okirat 5.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

közalkalmazotti jogiszony

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény

2

megbízási jogviszony

Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

6. Az alapító okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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 államháztartás 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 – 1097
Budapest, Vágóhíd utca 35-37. – 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

tagozat megjelölése

maximális gyermek-,
tanulólétszám

1

Ferencvárosi Csicsergő Óvoda

150

2

Ferencvárosi Csicsergő Óvoda 2. számú
épülete

50

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:
ingatlan címe

1096 Budapest,
1 Thaly Kálmán utca 38.
1096 Budapest,
Thaly Kálmán utca 17.
2

ingatlan
helyrajzi
száma

vagyon feletti
rendelkezés joga
vagy a vagyon
használati joga

az ingatlan
funkciója, célja

37.407

Az óvoda részéről az
ingatlan használata,
valamint a vagyoni
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

óvodai nevelés,
ellátás

37.716/1
hrsz. alatt
felvett
hátulsó
épület a
játszóudvar
céljára.

1096 Budapest,
Thaly Kálmán utca 36.

37.406 hrsz.
alatt felvett
ingatlan

1094 Budapest,

37.422

3

játszóudvar

játszóudvar

Viola utca 31-33.

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. Az alapító okirat 7. pontja az alábbiak szerint módosul:
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.) okiratszámú alapító okiratot visszavonom.
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni.
Budapest, 2016. március 24.

P.H.
dr. Bácskai János
polgármester

Határidő: 2016. március 24.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

II.
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 Okiratának módosításáról az alábbi módosító okiratot

adja ki:

Okirat száma: M/679505/2016/1/H-1.

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 ……………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. pontja az alábbiak szerint módosul:
1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Ferencvárosi Csudafa Óvoda
1.2. A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 1097 Budapest, Óbester utca 9.
1.2.2. telephelye:
telephely megnevezése
1

telephely címe
1095 Budapest, Soroksári út 136.

3. Az alapító okirat 2.1. pontjában a 1972. helyébe 2002. 01. 01. szöveg lép
4. Az alapító okirat 2. pontja a 2.3. ponttal egészül ki:
2.3.
A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének
1

megnevezése

székhelye

Csillagszem Óvoda

1097 Budapest, Kén utca 1.

5. Az alapító okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
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.
6. Az alapító okirat 5.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

közalkalmazotti jogviszony

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény

2

megbízási jogviszony

Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

6. Az alapító okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
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 államháztartás végrehajtásáról
szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 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 – 1097 Budapest, Vágóhíd utca 35-37. – 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

tagozat megjelölése

maximális gyermek-,
tanulólétszám

1

Ferencvárosi Csudafa Óvoda

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

1097 Budapest,

38.264/2

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

Óbester utca 9.

1

az ingatlan
funkciója, célja

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. Az alapító okirat 7. pontja az alábbiak szerint módosul:
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.) okiratszámú alapító okiratot visszavonom.
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni.
Budapest, 2016. március 24.
P.H.
dr. Bácskai János
polgármester
Határidő: 2016. március 24.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

III. 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 Epres Óvoda Alapító Okiratának módosításáról az alábbi módosító okiratot adja

ki:

Okirat száma: M/509361/2016/1/H-1.

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 …………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. pontja az alábbiak szerint módosul:
1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Ferencvárosi Epres Óvoda
1.2. A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 1098 Budapest, Epreserdő utca 10.

3.

Az alapító okirat 2.1. pontjában az 1966. helyébe 1993. 06.15. szöveg lép.

4.

Az alapító okirat 3. pontja az alábbiak szerint módosul:

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.
5.

Az alapító okirat 5.2. pontjában a közalkalmazotti szöveg helyébe közalkalmazotti
jogviszony szöveg lép.

6.

Az alapító okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.

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 államháztartás 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 –1097 Budapest,
Vágóhíd utca 35-37. – 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
1
6.3.

1

tagozat megjelölése

Ferencvárosi Epres Óvoda

maximális gyermek-,
tanulólétszám
100

A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:
ingatlan címe

ingatlan
helyrajzi
száma

vagyon feletti
rendelkezés joga
vagy a vagyon
használati joga

1098 Budapest,
Epreserdő utca 10.

38.236/21/0

Az óvoda részéről az óvodai nevelés,
ingatlan használata, ellátás
valamint a vagyoni
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 .

az ingatlan
funkciója, célja

7.

Az alapító okirat 7. pontja az alábbiak szerint módosul:
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.) okiratszámú alapító okiratot visszavonom.

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni.
Budapest, 2016. március 24.
P.H.
dr. Bácskai János
polgármester
Határidő: 2016. március 24.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

IV.
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 Okiratának módosításáról az alábbi módosító okiratot

adja ki:

Okirat száma: M/679451/2016/1/H-l.

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 ……………..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. pontja az alábbiak szerint módosul:

1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda
1.2. A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: Budapest, Vágóhíd utca 35-37.
3.
4.

1
5.

Az alapító okirat 2.1. pontjában a 1982. helyébe 2002. 01. 01. szöveg lép
Az alapító okirat 2.3. ponttal egészül ki:
2.3.A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének
megnevezése

székhelye

„Szivárvány” Óvoda

1097 Budapest, Vágóhíd utca 37.

Az alapító okirat 3. pontja az alábbiak szerint módosul:

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.

6.

Az alapító okirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul:
foglalkoztatási jogviszony

1

közalkalmazotti jogviszony

2

megbízási jogviszony

7.

jogviszonyt szabályozó jogszabály
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény
Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

Az alapító okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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 államháztartás 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 – 1097
Budapest, Vágóhíd utca 35-37. – 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

1

tagozat megjelölése

Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda

maximális gyermek-,
tanulólétszám
418

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

1

ingatlan címe

ingatlan
helyrajzi
száma

vagyon feletti
rendelkezés joga
vagy a vagyon
használati joga

az ingatlan
funkciója, célja

1097 Budapest,
Vágóhíd utca 35-37.

38.286/5.

Az óvoda részéről az óvodai nevelés,
ingatlan használata,
ellátás
valamint a vagyoni
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

8. Az alapító okirat 7. pontja az alábbiak szerint módosul:
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.) okiratszámú alapító okiratot visszavonom.

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

Budapest, 2016. március 24.

P.H.
dr. Bácskai János
polgármester

Határidő: 2016. március 24.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

V.
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 Okiratának módosításáról az alábbi módosító okiratot

adja ki:
Okirat száma: M/679417/2016/1/H-1.

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 …………..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. pontja az alábbiak szerint módosul:
1.1.A költségvetési szerv
1.1.2. megnevezése: Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda
1.2. A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye:1092 Budapest, Erkel utca 10.
3. Az alapító okirat 2.1. pontjában az 1902 helyébe 2002. 01. 01. szöveg lép.
4. Az alapító okirat 3. pontja az alábbiak szerint módosul:
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.
5.

Az alapító okirat 5.2. pontjában a közalkalmazotti szöveg helyébe közalkalmazotti
jogviszony szöveg lép.

6. Az alapító okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
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 államháztartás végrehajtásáról
szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 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 – 1097 Budapest, Vágóhíd utca 35-37. – 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

1
6.3.

1

tagozat megjelölése

Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda

maximális gyermek-,
tanulólétszám
142

A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:
ingatlan címe

ingatlan
helyrajzi
száma

vagyon feletti
rendelkezés joga
vagy a vagyon
használati joga

1092 Budapest, Erkel utca 10.

37.006.

Az óvoda részéről az Óvodai nevelés,
ingatlan használata, ellátás
valamint a vagyoni
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

az ingatlan
funkciója, célja

használatban lévő
vagyon
használatával,
védelmével
összefüggő feladatok
teljesítéséért.
1092 Budapest,
Erkel utca 12.

37007.

2.

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

7. Az alapító okirat 7. pontja az alábbiak szerint módosul:
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.) okiratszámú alapító okiratot visszavonom.
A jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni.

Budapest, 2016. március 24.
P.H.
dr. Bácskai János
polgármester
Határidő: 2016. március 24.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

VI.
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 Okiratának módosításáról az alábbi módosító okiratot adja

ki:
Okirat száma: M/679428/2016/1/H-1.

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 ………….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. pontja az alábbiak szerint módosul:

1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Ferencvárosi Liliom Óvoda
1.2. A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 1094 Budapest, Liliom utca 15.
3.

Az alapító okirat 2.1. pontjában az 1995 helyébe 2002. 01. 01. szöveg lép.

4.

Az alapító okirat 3. pontja a következők szerint módosul:

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.
5.
6.

Az alapító okirat 5.2. pontjában a közalkalmazotti szöveg kiegészül, helyébe
közalkalmazotti jogviszony lép.
Az alapító okirat 6. pontja a következők szerint módosul:
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 államháztartás végrehajtásáról szóló
törvény végrehajtásáról rendelkező 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 – 1097 Budapest, Vágóhíd utca 35-37. – 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

1
6.3.

1

tagozat megjelölése

Ferencvárosi Liliom Óvoda

maximális gyermek-,
tanulólétszám
150

A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:
ingatlan címe

ingatlan
helyrajzi
száma

vagyon feletti
rendelkezés joga
vagy a vagyon
használati joga

1094 Budapest, Liliom utca 15.

37.591

Az óvoda részéről az óvodai nevelés,
ingatlan használata, ellátás
valamint a vagyoni
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.

az ingatlan
funkciója, célja

7. Az alapító okirat 7. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
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.) okiratszámú alapító okiratot visszavonom.

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni.
Budapest, 2016. március 24.

P.H.
dr. Bácskai János
polgármester

Határidő: 2016. március 24.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

VII. 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 Okiratának módosításáról az alábbi módosító okiratot

adja ki:

Okirat száma: M/679484/2016/1/H-1.

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 ….. 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. pontját az alábbiak szerint módosítja:
1.1.A költségvetési szerv
1.1.2. megnevezése: Ferencvárosi Méhecske Óvoda
1.2.A költségvetési szerv
l.2.1. székhelye: 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 30.
2.

Az alapító okirat 2.1. pontjában az 1980 helyébe 2002. 01. 01. szöveg lép.

3.

Az alapító okirat 3. pontja az következők szerint módosul:

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. Az alapító okirat 5.2. pontjában a közalkalmazotti szöveg helyébe közalkalmazotti
jogviszony szöveg lép.
5.

Az alapító okirat 6. pontja a következők szerint módosul:

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 államháztartás végrehajtásáról szóló
törvény végrehajtásáról rendelkező 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 – 1095 Budapest, Vágóhíd utca 35-37. – a munkamegosztás
és felelősségvállalás rendjét tartalmazó megállapodásban meghatározott helyen és
módon látja el.
6.2.

1
6.3.

1

A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési
intézmény
feladatellátási hely megnevezése

tagozat megjelölése

maximális gyermek-,
tanulólétszám

Ferencvárosi Méhecske Óvoda

…

100

A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:
ingatlan címe

ingatlan
helyrajzi
száma

vagyon feletti
rendelkezés joga
vagy a vagyon
használati joga

1091 Budapest,
Ifjúmunkás utca 30.

38.236/399.

Az óvoda részéről az óvodai nevelés,
ingatlan használata, ellátás
valamint a vagyoni
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.

az ingatlan
funkciója, célja

6. Az alapító okirat 7. pont az alábbiak szerint módosul:
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.) okiratszámú alapító okiratot visszavonom.

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni.
Budapest, 2016. március 26.
P.H.
___________________________
dr. Bácskai János
polgármester
Határidő: 2016. március 24.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

VIII. 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 Okiratának módosításáról az alábbi módosító okiratot

adja ki:

Okirat száma: M/679495/2016/1/H-1.

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 …………..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. pontja az alábbiak szerint módosul:

1.1.A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Ferencvárosi Napfény Óvoda
1.2. A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 1098 Budapest, Napfény utca 4.
3.

Az alapító okirat 2.1. pontjában az 1963 helyébe 2002. 01. 01. szöveg lép.

4.

Az alapító okirat 3. pontja a következők szerint módosul:

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.
5.

Az alapító okirat 5.2. pontjában a közalkalmazotti szöveg helyébe közalkalmazotti
jogviszony szöveg lép.

6.

Az alapító okirat 6. pontja a következők szerint módosul:

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 államháztartás végrehajtásáról
szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 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 – 1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37. – 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
1

tagozat megjelölése

Ferencvárosi Napfény Óvoda

maximális gyermek-,
tanulólétszám
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6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

1

ingatlan címe

ingatlan
helyrajzi
száma

vagyon feletti
rendelkezés joga
vagy a vagyon
használati joga

1098 Budapest,
Napfény utca 4. sz.

38.236/294.

Az óvoda részéről az óvodai nevelés,
ingatlan használata, ellátás
valamint a vagyoni
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.

az ingatlan
funkciója, célja

7.

Az alapító okirat 7. pontja az alábbiak szerint módosul:
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.) okiratszámú alapító okiratot visszavonom.

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni.
Budapest, 2016. március 24.
P.H.

Határidő: 2016. március 24.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

___________________________
dr. Bácskai János
polgármester

IX. Normatív határozati javaslat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában
működő
Ugrifüles Óvoda alapító okiratának módosításáról
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói
jogkörében az Ugrifüles Óvoda Alapító Okiratának módosításáról az alábbi módosító okiratot

adja ki:
Okirat száma: M/679473/2016/1/H-1.

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 ………….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. pontja az alábbiakra módosul:
1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda
1.2. A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 1091 Budapest, Hurok utca 9.

3.

Az alapító okirat 2.1. pontjában az 1960. helyébe 2002. 01. 01. szöveg lép.

4.

Az alapító okirat 3. pontja a következők szerint módosul:

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.
5.

Az alapító okirat 5.2. pontjában a közalkalmazotti szöveg helyébe közalkalmazotti
jogviszony szöveg lép.

6.

Az alapító okirat 6. pontja a következők szerint módosul:

6.1. A köznevelési intézmény
6.1.1. típusa: óvoda
6.1.4. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, ellátás

6.1.5. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Az államháztartás végrehajtásáról
szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 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 – 1097 Budapest, Vágóhíd utca 35-37. – 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
1
6.3.

1

tagozat megjelölése

Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda

maximális gyermektanulólétszám
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A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:
ingatlan címe

ingatlan
helyrajzi száma

vagyon feletti
rendelkezés joga
vagy a vagyon
használati joga

1091 Budapest,
Hurok utca 9-11.

38.236/82/A/1. Az óvoda részéről az óvodai nevelés,
ingatlan használata, ellátás
valamint a vagyoni
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.

az ingatlan
funkciója, célja

7.

Az alapító okirat 7. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
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.) okiratszámú alapító okiratot visszavonom.

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni.
Budapest, 2016. március 24.

P.H.
___________________________
dr. Bácskai János
polgármester

Határidő: 2016. március 24.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

X. Normatív határozati javaslat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában
működő
Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága
alapító okiratának módosításáról
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói
jogkörében a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Alapító

Okiratának módosításáról az alábbi módosító okiratot adja ki:

Okirat száma: M/509471/2016/1/H-1.

Módosító okirat
Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága a Budapest Főváros IX.
Kerület Ferencváros Önkormányzata által 2014. május 15. napján kiadott alapító okiratát az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a Budapest Főváros IX.
Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete ……………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 Ferencvárosi Szociális
és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 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. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények
Igazgatósága
1.1.2. rövidített neve: FESZGYI
1.2. A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 1096 Budapest, Lenhossék utca 7-9.
1.2.2. telephelyei:

1
2
3
4
5
6
7

Telephely megnevezése
József Attila Lakótelepi Kirendeltség
Család-és Gyermekjóléti Központ
H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér
Gyermekek Átmeneti Otthona
Írisz Klub Szenvedélybetegek Nappali
Intézménye
Nefelejcs Gondozási Központ és Borostyán
Idősek Klubja
Tavirózsa Gondozási Központ és Napsugár
Idősek Klubja

Telephely címe
1098 Budapest, Pöttyös utca 11.
1091 Budapest, Üllői út 69.
1096 Budapest, Haller utca 52.
1097 Budapest, Fehérholló utca 2-4.
1094 Budapest, Berzenczey utca 26.
1092 Budapest, Knézich utca 17.
1095 Budapest, Mester utca 33-35.

8
9
10
11
12
13
3.

Szivárvány Gondozási Központ és Platán
Idősek Klubja
Szerető Kezek Idősek Klubja és Időskorúak
Gondozóháza
Árvácska Idősek Klubja
Díjhátralék-kezelési Csoport
Lélek Pont és Utcai Szociális Munkás
Csoport
Lélek Pont és Utcai Szociális Munkás
Csoport
Gazdasági Csoport

1098 Budapest, Toronyház utca 11.
1098 Budapest, Friss utca 5.
1097 Budapest, Ecseri út 19.
1094 Budapest, Balázs Béla utca 22/b.
1094 Budapest, Tűzoltó utca 23.
1095 Budapest, Mester utca 19.

Az alapító okirat 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma:2006. 01. 01.
2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
3.1.1.megnevezése: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
3.1.1.székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.
2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének
megnevezése

székhelye
1097 Budapest, Fehérholló utca 2-4.

1

Ferencvárosi „Fehér Holló” Gyermekjóléti
Szolgálat, Gyermekek és Családok
Átmeneti Otthona

2

Ferencvárosi Családsegítő Szolgálat

1096 Budapest, Lenhossék utca 18.

3

Ferencvárosi Gondozó Szolgálat

1098 Budapest, Toronyház utca 11.

4.

Az alapító okirat 3. pontja helyébe a következő 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
Képviselő-testülete
3.1.1. székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.
3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
1.2.2. megnevezése: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
1.2.3. székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.
4.

Az alapító okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1.
A költségvetési szerv közfeladata: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvényben (továbbiakban: Szt.), foglaltak szerinti szociális alapszolgáltatás és

szociális szakellátás; A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvényben (a továbbiakban: Gyvt.) foglaltak szerinti gyermekjóléti alapellátás.
4.2. A költségvetési szerv fő tevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma
1
4.3.

4.4.

889900

A költségvetési szerv alaptevékenysége:
- Étkeztetés (Szt. 62. §)
- Házi segítségnyújtás (Szt. 63. §)
- Utcai szociális munka (Szt. 65/E)
- Nappali ellátás (Szt. 65/F)
- Átmeneti elhelyezés – időskorúak gondozóháza (Szt. 80. §)
- Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás
 általános szolgáltatási feladatok (Szt. 64.§, Gyvt. 39-40.§)
 speciális szolgáltatások (Gyvt. 40/A§ (2) a))
 kapcsolattartási ügyelet
 utcai, lakótelepi szociális munka
 kórházi szociális munka
 iskolai szociális munka
 készenléti szolgálat
 jogi tájékoztatásnyújtás és pszichológiai tanácsadás
- Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása (Gyvt. 45. §)
- A székhelyen működik:
Család-és Gyermekjóléti Alapellátási
1096 Budapest, Lenhossék utca 7-9.
Egység
Családmentori Csoport
A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

kormányzati
funkciószám
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4.5.

5.

szakágazat megnevezése
Máshova nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás
nélkül

101142
102025
102031
104012
104042
104043
107016
107051
107052
109030

kormányzati funkció megnevezése
Szenvedélybetegek nappali ellátása
Időskorúak átmeneti ellátása
Idősek nappali ellátása
Gyermekek átmeneti ellátása
Család és gyermekjóléti szolgáltatások
Család és gyermekjóléti központ
Utcai szociális munka
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatok

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros közigazgatási területe. Üres férőhelyek terhére a működési területen kívüli
ellátást igénylőket is fogadhat.
Az alapító okirat 5. pontja helyébe a következő 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. XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.
(XII.26.) Kormányrendelet alapján – bízza meg a vezetői feladatok ellátásával, vezetői
megbízatása határozott időre (5 év) szól. Az intézményvezető felett az egyéb
munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

5.2.

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

1
2

6.

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

közalkalmazotti jogviszony

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény

megbízási jogviszony

Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

Az alapító okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
6. Záró rendelkezés

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni,
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. május 15. napján kelt alapító okiratot visszavonom.
7.

Az alapító okirat 7 - 15. pontja elhagyásra kerül.

Jelen Módosító Okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni.
Budapest, 2016. március 24.
P.H.
___________________________
dr. Bácskai János
polgármester

Határidő: 2016. március 24.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

XI . 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 Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények Alapító Okiratának módosításáról

az alábbi módosító okiratot adja ki:

Okirat száma: M/509251/2016/1/H-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 ……..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
megnevezés, székhelye, telephelye
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 utca 46.
1.2.2. telephelye(i):
1
2
3
4

3.

telephely megnevezése
Fehérholló IX/6. sz. Bölcsőde
Pöttyös IX/10. sz. Bölcsőde
Manó-lak IX/14. sz. Bölcsőde
Varázskert IX/1. sz. Bölcsőde

telephely címe
1097 Budapest, Fehérholló utca 2-4.
1098 Budapest, Pöttyös utca 8/a.
1098 Budapest, Dési Huber utca 9.
1096 Budapest, Thaly Kálmán utca17.

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: 1993. 06. 15.
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
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.

5.

Az alapító okirat 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
4.

1.3.

A költségvetési szerv tevékenysége

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).

1.4.
1
1.5.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma

szakágazat megnevezése

889110

Bölcsődei ellátás

A költségvetési szerv alaptevékenysége:
- Bölcsődei ellátás
- Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások (Gyvt.42.§ (3).
bekezdés): időszakos gyermekfelügyelet, gyermek torna
- Házi gyermekfelügyelet (Gyvt. 44.§)
- A székhelyen működik:
Aprók háza IX/4. sz. Bölcsőde
1092 Budapest, Ráday utca 46.

1.6.

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

013360

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

2

104030

Gyermekek napközbeni ellátása

3

104031

Gyermekek bölcsődei ellátása

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali
intézményében

104036

Munkahelyi étkeztetés bölcsődében

1

4
5

1.7.

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. XXXIIII. törvénynek a szociális, valamint a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.
(XII.26.) Kormányrendelet alapján – bízza meg a vezetői feladatok ellátásával, vezetői
megbízatása határozott időre (5 év) szól. Az intézményvezető felett az egyéb munkáltatói
jogokat a polgármester gyakorolja.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
1
2

7.

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

közalkalmazotti jogviszony

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény

megbízási jogviszony

Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

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 alapító okiratot visszavonom.
8.

Az alapító okirat 7-17. pontja elhagyásra kerül.

Jelen Módosító Okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni.
Budapest, 2016. március 24.
P.H.

Határidő: 2016. március 24.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

___________________________
dr. Bácskai János
polgármester

Határozati javaslat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy
1.) a 382-392/2015.(XI.19.),
visszavonja,

valamint

a

23-34/2016.(I.28.)

számú

határozatait

Határidő: 2016. március 24.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
2.) felkéri a Polgármestert a ……../2016. (III. 24.) - ……../2016. (III. 24.) számú
normatív határozatokban szereplő módosító okiratok aláírására, és az egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratok elkészítésére.
Határidő: 8 napon belül
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

