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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának (a továbbiakban: 

Önkormányzat) Képviselő-testülete a 49/2015. (II.19.) számú határozatával úgy döntött, hogy 

2015. április 1. napjától az Epres, Csudafa, Csicsergő, Kerekerdő, Kicsi Bocs, Liliom, 

Méhecske, Napfény Ugrifüles Óvoda és a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei 

(a továbbiakban: FMK) vonatkozásában a gazdasági szervezeti feladatok ellátására az Áht. 

10.§ (4a) bekezdésében foglaltak alapján a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központot 

(a továbbiakban: FIÜK) jelöli ki. 

 

A 49/2015. (II.19.) számú határozat 11. pontjának a) bekezdésében meghatározottak és a 

hatályos jogszabályi rendelkezések szerint a Humánszolgáltatási Iroda elkészítette a gazdasági 

szervezeti feladatok ellátásával összefüggő változásokban érintett intézmények (óvodák, 

FMK, FIÜK) alapító okiratainak módosítását. 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. § (2) bekezdése, valamint a 111. § 

(26) bekezdés értelmében 2015. január 1-jétől az alapító, módosító és megszüntető okiratokat 

a Magyar Államkincstár honlapján közzétett formanyomtatványok szerint kell elkészíteni. 

 

Az Áht 111. § (26) bekezdés értelmében 2015. január 1-jét követően a költségvetési szervek 

alapító okiratainak soron következő első módosításakor az okirat mintáknak megfelelően kell 

átszerkeszteni a költségvetési szerv korábbi alapító okiratát. 

 

A nemzetgazdasági miniszter a 43/2014. (XII.30.) NGM rendelettel módosította a 

kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről 

szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendeletet, amely módosítás 2015. január 1-jén lépett hatályba.  

 

Fenti jogszabályi kötelezettségekből eredő változások mellett az alábbiak kerültek 

módosításra az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek alapító okirataiban: 

 

Az óvodák tekintetében a módosítás értelmében a „096010 Óvodai intézményi étkeztetés” 

kormányzati funkció helyébe „096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben” 

kormányzati funkció került, és ezen módosítást az óvodák alapító okirataiban átvezettük. Új 

kormányzati funkcióként minden alapító okiratba bekerült a „096025 Munkahelyi étkeztetés 

köznevelési intézményben”kormányzati funkció is. 

 

Az FMK, valamint a FIÜK vonatkozásában az intézményvezetőkkel egyeztetve – a 

költségvetési szervek aktuális feladataihoz igazodva - az államháztartási besorolás, valamint a 

kormányzati funkciók megnevezése is pontosításra került az alapító okiratban. A FIÜK 

alapító okiratában telephelyként feltüntetésre kerül valamennyi óvoda, valamint az FMK 

székhelye és telephelye. 
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Az óvodák, az FMK és a FIÜK alapító okiratának módosítását, valamint a módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratokat jelen előterjesztés mellékletei tartalmazzák. 

 

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 dönt. 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által 

jóváhagyott 49/2015. (II.19.) számú határozat 11. pontjának b) bekezdésében 

meghatározottakra figyelemmel az érintett intézmények vezetői (óvodák, FMK, FIÜK) 

elkészítették a Munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét tartalmazó megállapodás (a 

továbbiakban: Megállapodások) tervezeteit. A FIÜK, valamint az adott költségvetési szerv 

közötti megállapodást az érintett intézményvezetők előzőleg megismerték, valamint azokat 

jóváhagyták. A Megállapodásokat az előterjesztés 12-21. számú melléklete tartalmazza. 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által 

jóváhagyott 49/2015. (II.19.) számú határozat 11. pontjának c) bekezdésében meghatározottak 

alapján az óvodák, az FMK és a FIÜK vezetőivel egyeztetésre került a személyi változások 

következtében meghatározható intézményi engedélyezett alkalmazotti létszám. Az alábbi 

táblázat a jelenlegi és 2015. április 1-jétől várható engedélyezett létszámokat tartalmazza: 

 

Intézmény neve 

2015. január 

1-től 

engedélyezett 

alkalmazotti 

létszám (fő) 

Változás  

 

2015. április 

1-től 

engedélyezett 

alkalmazotti 

létszám (fő) 

Csicsergő Óvoda 34 -4 30 

Csudafa Óvoda 38 -1 37 

Epres Óvoda 18,5 -3,5 15 

Kicsi Bocs Óvoda 30,5 -1 29,5 

Liliom Óvoda 24 -1 23 

Méhecske Óvoda  15 0 15 

Napfény Óvoda  15 0 15 

Ugrifüles Óvoda  15 0 15 

Kerekerdő Óvoda  62,5 -4,5 58 

Ferencvárosi Művelődési  

Központ és intézményei 

46  -15 31 

Ferencvárosi Intézmény 

Üzemeltetési Központ 

202 +30 232 

 

A táblázatban rögzített státuszokkal a feladatot jelenleg is ellátó kollégák 2015. április 01. 

napjától a FIÜK-höz kerülnének. Ebben az ügyben a táblázatban nevesített intézmények 

vezetői előzetesen szóban tájékoztatták az érintett dolgozókat, akik ezt követően 

valamennyien előzetesen nyilatkoztak arról, hogy a gazdálkodással kapcsolatos módosításokat 

követően a FIÜK-el létesítenek jogviszonyt. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjen. 

 
Mellékletek: 

 

1. Csicsergő Óvoda egységes szerkezetű alapító okirata 

2. Csudafa Óvoda egységes szerkezetű alapító okirata 
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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 

10. Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei egységes szerkezetű alapító okirata 

11. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ egységes szerkezetű alapító okirata 

12. Munkamegosztás és felelősségvállalás rendje Csicsergő Óvoda 

13. Munkamegosztás és felelősségvállalás rendje Csudafa Óvoda 

14. Munkamegosztás és felelősségvállalás rendje Epres Óvoda 

15. Munkamegosztás és felelősségvállalás rendje Kicsi Bocs Óvoda 

16. Munkamegosztás és felelősségvállalás rendje Liliom Óvoda 

17. Munkamegosztás és felelősségvállalás rendje Méhecske Óvoda 

18. Munkamegosztás és felelősségvállalás rendje Napfény Óvoda 

19. Munkamegosztás és felelősségvállalás rendje Ugrifüles Óvoda 

20. Munkamegosztás és felelősségvállalás rendje Kerekerdő Óvoda 

21. Munkamegosztás és felelősségvállalás rendje FMK 

 

Budapest, 2015. március 11. 

 

 

 Kállay Gáborné s.k. Zombory Miklós s.k. 

 alpolgármester alpolgármester 
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Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy: 

 

1/ A Csicsergő Óvoda (1096 Budapest, Thaly K. u. 38.) és a Ferencvárosi Intézmény 

Üzemeltetési Központ (1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37.) között létrejött Munkamegosztási 

megállapodást a l2. számú melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 

Határidő:  2015. március 19. 

Felelős:  dr. Bácskai János polgármester 

 

2./ A Csudafa Óvoda (1097 Budapest, Óbester u. 9.) és a Ferencvárosi Intézmény 

Üzemeltetési Központ (1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37.) között létrejött Munkamegosztási 

megállapodást a 13. számú melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 

Határidő:  2015. március 19. 

Felelős:  dr. Bácskai János polgármester 

 

3./ Az Epres Óvoda (1098 Budapest, Epreserdő u. 10.) és a Ferencvárosi Intézmény 

Üzemeltetési Központ (1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37.) 9.) között létrejött 

Munkamegosztási megállapodást a 14. számú melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 

Határidő:  2015. március 19. 

Felelős:  dr. Bácskai János polgármester 

 

4./ A Kicsi Bocs Óvoda (1092 Budapest, Erkel u. 10.) és a Ferencvárosi Intézmény 

Üzemeltetési Központ (1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37.) között létrejött Munkamegosztási 

megállapodást a 15. számú melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 

Határidő:  2015. március 19. 

Felelős:  dr. Bácskai János polgármester 

 

5./ A Liliom Óvoda (1094 Budapest, Liliom u. 15.) és a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési 

Központ (1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37.) között létrejött Munkamegosztási megállapodást 

az 16. számú melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 

Határidő:  2015. március 19. 

Felelős:  dr. Bácskai János polgármester 

 

6./ A Méhecske Óvoda (1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 30.) és a Ferencvárosi Intézmény 

Üzemeltetési Központ (1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37.) között létrejött Munkamegosztási 

megállapodást az 17. számú melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 

Határidő:  2015. március 19. 

Felelős:  dr. Bácskai János polgármester 

 

7./ A Napfény Óvoda (1098 Budapest, Napfény u 4.) és a Ferencvárosi Intézmény 

Üzemeltetési Központ (1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37.) között létrejött Munkamegosztási 

megállapodást az 18. számú melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
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Határidő:  2015. március 19. 

Felelős:  dr. Bácskai János polgármester 

 

8./ Az Ugrifüles Óvoda (1091 Budapest, Hurok u. 9.) és a Ferencvárosi Intézmény 

Üzemeltetési Központ (1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37.) között létrejött Munkamegosztási 

megállapodást az 19. számú melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 

Határidő:  2015. március 19. 

Felelős:  dr. Bácskai János polgármester 

 

9./ A Kerekerdő Óvoda (1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37.) és a Ferencvárosi Intézmény 

Üzemeltetési Központ (1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37.) között létrejött Munkamegosztási 

megállapodást az 20. számú melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 

Határidő:  2015. március 19. 

Felelős:  dr. Bácskai János polgármester 

 

10./ A Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei (1096 Budapest, Haller u. 27.) és a 

Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ (1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37.) között 

létrejött Munkamegosztási megállapodást az 21. számú melléklet szerinti tartalommal 

jóváhagyja. 

 

Határidő:  2015. március 19. 

Felelős:  dr. Bácskai János polgármester 

 

11/ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott köznevelési, 

közművelődési és egyéb intézmények engedélyezett alkalmazotti létszámát 2015. április 1-

jétől az alábbiakban határozza meg: 

 

Intézmény neve 

2015. április 

1-től 

engedélyezett 

alkalmazotti 

létszám (fő) 

Csicsergő Óvoda 30 

Csudafa Óvoda 37 

Epres Óvoda 15 

Kicsi Bocs Óvoda 29,5 

Liliom Óvoda 23 

Méhecske Óvoda  15 

Napfény Óvoda  15 

Ugrifüles Óvoda  15 

Kerekerdő Óvoda  58 

Ferencvárosi Művelődési  

Központ és intézményei 
31 

Ferencvárosi Intézmény 

Üzemeltetési Központ 
232 

 

Határidő:  2015. március 31. 

Felelős:  dr. Bácskai János polgármester  

 

12./ Felkéri az Epres, a Csudafa, a Csicsergő, a Kerekerdő, a Kicsi Bocs, a Liliom, a 

Méhecske,  Napfény, és az Ugrifüles Óvoda, valamint a Ferencvárosi Művelődési 
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Központ és Intézményei, és  a Ferencvárosi Intézmény Üzemeletetési Központ 

vezetőjét arra, hogy a gazdasági szervezeti feladatellátás 2015. április 1. napjával 

történő változása folytán a gazdasági szervezeti feladatellátáshoz kapcsolódó 

munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak vonatkozásában a hatályos 

jogszabályoknak megfelelően tegyék meg a szükséges munkáltatói intézkedéseket. 

 

Határidő:  jogszabályban meghatározottak szerint 

Felelős:  óvodavezetők, az FMK és a FIÜK vezetője 
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1.Normatív határozati javaslat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő  

Csicsergő Óvoda alapító okiratának módosításáról 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói 

jogkörében a  Csicsergő Óvoda alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja,valamint az 

egységes szerkezetű alapító okiratot elfogadja: 

 

Okirat száma: M/509295/2015/1. 

 

Módosító okirat 
 

A Csicsergő Óvoda a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által 2014. 

május 15. napján kiadott, 135/2014. (V.15.) 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 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 Csicsergő Óvoda  alapító 

okiratát a következők szerint adom ki: 

 

2. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

1. A költségvetési szerv 

megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: CSICSERGŐ ÓVODA 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 1096 Budapest, Thaly Kálmán u. 38. 

1.2.2. telephelye:  

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Csicsergő Óvoda 2. számú épülete 1096 Budapest, Thaly Kálmán u. 17. 

 

3.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: 1972. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 

2.2.2. székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14. 

 

4.Az alapító okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
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3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

 

3.1. A költségvetési szerv  irányító szervének/felügyeleti szervének 

3.1.1. megnevezése: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14. 

 

5.Az alapító okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: óvodai nevelés, ellátás 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 Óvodai nevelés 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) bekezdése alapján az 

óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az 

óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában 

foglaló foglalkozások keretében folyik. 

Az óvoda ellátja az olyan ép értelmű, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált 

óvodai nevelését, akik a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján: 

 érzékszervi fogyatékos 

 beszédfogyatékos  

 autizmus spektrum zavarral 

 egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás-

szabályozási zavarral) küzdő gyermekek. 

Ellátja a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai nevelését. 

Az óvodai nevelés keretében a különleges étkezést igénybe vevő gyermekek ellátása 

biztosított. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 091110   Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

2 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 

3 096015   Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

4 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

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

körzet szerint. 

 

6.Az alapító okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
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5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:  

Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az óvodavezető. A vezetői állás betöltése a 

mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon történik. Az intézményvezetőt a 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 

bízza meg a vezetői feladatok ellátásával, vezetői megbízatása határozott időre szól. Az 

óvodavezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. Az 

óvodavezető megbízása pályázat útján történik.  

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény 

2 megbízásos jogviszony Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

 

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

 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény fenntartójának 

6.1.1. megnevezése: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 

6.1.2. székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14. 

6.2. A köznevelési intézmény 

6.2.1. típusa: óvoda 

6.2.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, ellátás 

6.2.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9. § (5) bekezdés a) 

pontja alapján a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a 9. § 

(1) bekezdés szerinti feladatait az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV. 

törvény 10. § (4a) és (4b) bekezdése szerint a Ferencvárosi Intézmény 

Üzemeltetési Központ a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét tartalmazó 

megállapodásban meghatározott helyen és módon látja el.  

6.3. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési 

intézmény 

6.3.1. székhelyén: 150 fő 

6.3.2. telephelyén: 50 fő 

6.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 

helyrajzi 

száma 

ingatlan 

hasznos 

alapterület

e (m
2
) 

vagyon feletti rendelkezés 

joga vagy a vagyon 

használati joga 

az 

ingatlan 

funkciója, 

célja 

1 1096 

Budapest, 

Thaly Kálmán 

u. 38. sz. 

 

37.407 hrsz. 1400 m
2
 Az óvoda részéről az 

ingatlan használata, 

valamint a vagyoni értékű 

jogok, tárgyi eszközök 

használata eszközleltár 

 

 

óvodai 

nevelés, 
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2 1096 

Budapest, 

Thaly Kálmán 

u. 17. sz. 

 

 

 

 

37.716/1 hrsz. 

alatt felvett 

hátulsó épület 

 

 

 

a játszóudvar 

céljára. 

600 m
2
 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. 

ellátás 

3 1096 

Budapest, 

Thaly Kálmán u. 

36. sz. 

 

1094 Budapest, 

Viola u. 31-33. 

37.406 hrsz. 

alatt  

felvett  

ingatlan  

428 m
2
 játszóudvar 

 

37.422 hrsz.  

 

 

352 m
2
 

játszóudvar 

 

 

8.Az alapító okirat záró rendelkezése – mely a módosított okiratban 7. pont alatt 

szerepel –helyébe a következő rendelkezés lép  

 

Jelen alapító okiratot 2015. április 01. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a 

költségvetési szerv 2014. május 15. napján kelt, 135/2014. (V.15.) számú határozattal 

elfogadott alapító okiratot visszavonom. 

 

9. Az Alapító okirat 8-12. pontja elhagyásra kerül. 

 

10. Jelen Módosító Okirat 2015. április 01. napján lép hatályba. 

 

11. A módosító okiratot Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 

…../2015. (03. 19.) számú határozatával hagyta jóvá.  

 

Budapest, 2015. március 19. 

 

P.H. 

  __________________  

 dr. Bácskai János 

 polgármester 

Felelős:  dr. Bácskai János polgármester 

Határidő: 8 nap  
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2. Normatív határozati javaslat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő  

Csudafa Óvoda alapító okiratának módosításáról 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói 

jogkörében a  Csudafa Óvoda alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja, valamint az 

egységes szerkezetű alapító okiratot elfogadja: 

 

Okirat száma: M/679505/2015/1 

 

Módosító okirat 

 
A Csudafa Óvoda a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által 2014. 

május 15. napján kiadott, 136/2014. (V.15.) 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 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  Csudafa Óvoda alapító okiratát a 

következők szerint adom ki: 
 

2.Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

1. A költségvetési szerv 

megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: CSUDAFA ÓVODA 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 1097 Budapest, Óbester u. 9. 

1.2.2. telephelye:  

 telephely címe 

1 1095 Budapest, Soroksári út 136. 

 

3. 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: 1967. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 

2.2.2. székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14. 

 

4.Az alapító okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
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3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

 

3.1. A költségvetési szerv  irányító szervének/felügyeleti szervének 

3.1.1. megnevezése: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14. 

 

5. Az alapító okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: óvodai nevelés, ellátás 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 Óvodai nevelés 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) bekezdése alapján az 

óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az 

óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában 

foglaló foglalkozások keretében folyik. 

Az óvoda ellátja az olyan ép értelmű, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált 

óvodai nevelését, akik a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján: 

 mozgásszervi fogyatékos 

 érzékszervi 

 beszédfogyatékos 

 egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás-

szabályozási zavarral) küzdő gyermekek. 

 

Ellátja a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai fejlesztését. 

 

Az óvodai nevelés keretében a különleges étkezést igénybe vevő gyermekek ellátása 

biztosított. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 091110   Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

2 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 

3 096015   Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

4 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

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

körzet szerint. 
 

6.Az alapító okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
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5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:  

Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az óvodavezető. A vezetői állás betöltése a 

mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon történik. Az intézményvezetőt a 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 

bízza meg a vezetői feladatok ellátásával, vezetői megbízatása határozott időre szól. Az 

óvodavezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. Az 

óvodavezető megbízása pályázat útján történik.  

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény 

2 megbízásos jogviszony Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

 

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

 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény fenntartójának megnevezése: Budapest Főváros IX. Kerület 

Ferencváros Önkormányzata 

6.1.1. székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14. 

6.2. A köznevelési intézmény 

6.2.1. típusa: óvoda 

6.2.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, ellátás 

6.2.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9. § (5) bekezdés a) 

pontja alapján a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a 9. § 

(1) bekezdés szerinti feladatait az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV. 

törvény 10. § (4a) és (4b) bekezdése szerint a Ferencvárosi Intézmény 

Üzemeltetési Központ a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét tartalmazó 

megállapodásban meghatározott helyen és módon látja el.  

6.3. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési 

intézmény 

6.3.1. székhelyén: 189 fő 

6.3.2. telephelyén: 50 fő 

6.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

6.5.  

 

ingatlan címe ingatlan 

helyrajzi 

száma 

ingatlan 

hasznos 

alapterülete 

(m
2
) 

vagyon feletti 

rendelkezés joga vagy a 

vagyon használati joga 

az ingatlan 

funkciója, 

célja 

1 1097 Budapest, 

Óbester u. 9. sz. 

38.264/2. hrsz. Épület:1500 

m
2
 

Az óvoda részéről az 

ingatlan használata, 

valamint a vagyoni 

óvodai 

nevelés, 

ellátás 



15 

Udvar: 

6000 m
2
 

 

értékű jogok, tárgyi 

eszközök használata 

eszközleltár szerint 

történik. 

Az ingatlan használatára 

és a mindenkor hatályos 

vagyonrendelet 

vonatkozó szakaszai 

alapján annak tovább 

hasznosítására jogosult. 

Kizárólag az ingatlan 

használatára és a 

mindenkori 

vagyonrendelet szerinti 

továbbhasznosításról 

rendelkezhet. A 

Ferencvárosi Intézmény 

Üzemeltetési Központ a 

hozzá rendelt 

költségvetési szerv 

működtetéséért, a 

használatban lévő 

vagyon használatával, 

védelmével összefüggő 

feladatok teljesítéséért 

felelős szervezeti egység. 

2 1095 Budapest, 

Soroksári út 136. 

sz. 

38.191/2 hrsz.   Épület: 375 

m
2
 Udvar: 

478 m
2
 

óvodai 

nevelés, 

ellátás 

 

 

8.Az alapító okirat záró rendelkezése – mely a módosított okiratban 7. pont alatt szerepel –

helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

Jelen alapító okiratot 2015. április 01. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a 

költségvetési szerv 2014. május 15. napján kelt, 136/2014. (V.15.) számú határozattal 

elfogadott alapító okiratot visszavonom. 

 

9. Az Alapító okirat 8-12. pontja elhagyásra kerül. 

 

10. Jelen Módosító Okirat 2015. április 01. napján lép hatályba. 

 

11. A módosító okiratot Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 

…../2015. (03.19.) számú határozatával hagyta jóvá.  

 

 

Budapest, 2015. március 19. 

 

P.H. 

  __________________  

 dr. Bácskai János 

 polgármester 

Felelős:  dr. Bácskai János polgármester 

Határidő: 8 nap  
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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 az  Epres Óvoda alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja, valamint az 

egységes szerkezetű alapító okiratot elfogadja: 

 

Okirat száma: M/509361/2015/1 

 

Módosító okirat 

 
AZ Epres Óvoda a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által 2014. 

május 15. napján kiadott, 137/2014. (V.15.) 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 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  Epres Óvoda alapító okiratát a 

következők szerint adom ki: 
 

2. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

1. A költségvetési szerv 

megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: EPRES ÓVODA 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 1098 Budapest, Epreserdő u. 10. 

 

3.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: 1966. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 

2.2.2. székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14. 

 

4.Az alapító okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének 
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3.1.1. megnevezése: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14. 

 

5. Az alapító okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: óvodai nevelés, ellátás 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 Óvodai nevelés 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) bekezdése alapján az 

óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az 

óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában 

foglaló foglalkozások keretében folyik. 

Az óvoda ellátja az olyan ép értelmű, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált 

óvodai nevelését, akik a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján: 

 beszédfogyatékos 

 autizmus spektrum zavarral 

 egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás-

szabályozási zavarral) küzdő gyermekek. 

Az óvodai nevelés keretében a különleges étkezést igénybe vevő gyermekek ellátása 

biztosított. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 091110   Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

2 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 

3 096015   Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

4 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

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

körzet szerint. 

 

6.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 egyszemélyi felelős vezetője az óvodavezető. A vezetői állás betöltése a 

mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon történik. 
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Az intézményvezetőt a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 

Képviselő-testülete bízza meg a vezetői feladatok ellátásával, vezetői megbízatása 

határozott időre szól. Az óvodavezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester 

gyakorolja. Az óvodavezető megbízása pályázat útján történik.  

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény 

 

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

 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény fenntartójának 

6.1.1. megnevezése: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 

6.1.2. székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14. 

6.2. A köznevelési intézmény 

6.2.1. típusa: óvoda 

6.2.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, ellátás 

6.2.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9. § (5) bekezdés a) 

pontja alapján a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a 9. § 

(1) bekezdés szerinti feladatait az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV. 

törvény 10. § (4a) és (4b) bekezdése szerint a Ferencvárosi Intézmény 

Üzemeltetési Központ a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét tartalmazó 

megállapodásban meghatározott helyen és módon látja el.  

6.3. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési 

intézmény székhelyén: 100 fő 

6.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 

helyrajzi 

száma 

ingatlan 

hasznos 

alapterülete 

(m
2
) 

vagyon feletti 

rendelkezés joga vagy 

a vagyon használati 

joga 

az ingatlan 

funkciója, 

célja 

1 1098 Budapest, 

Epreserdő u. 10. sz. 

38.236/21/0. 

hrsz. 

Telek: 

2809m
2 

Épület 

689m
2
,  

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 

óvodai 

nevelés, 

ellátás 
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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 záró rendelkezése – mely a módosított okiratban 7. pont alatt szerepel –

helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

Jelen alapító okiratot 2015. április 01. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a 

költségvetési szerv 2014. május 15. napján kelt, 137/2014. (V.15.) számú határozattal 

elfogadott alapító okiratot visszavonom. 

 

9. Az Alapító okirat 8-12. pontja elhagyásra kerül. 

 

10. Jelen Módosító Okirat 2015. április 01. napján lép hatályba. 

 

11. A módosító okiratot Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 

…../2015. (03.19.) számú határozatával hagyta jóvá.  

 

 

Budapest, 2015. március 19. 

 

P.H. 

  __________________  

 dr. Bácskai János 

 polgármester 

Felelős:  dr. Bácskai János polgármester 

Határidő: 8 nap  
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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, valamint az 

egységes szerkezetű alapító okiratot elfogadja: 

 

Okirat száma: M/679417/2015/1 

 

 

Módosító okirat 

 
A Kicsi Bocs Óvoda a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által 2014. 

május 15. napján kiadott, 138/2014. (V.15.) 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 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 Kicsi Bocs Óvoda alapító okiratát a 

következők szerint adom ki: 
 

2. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

1. A költségvetési szerv 

megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: KICSI BOCS ÓVODA 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 1092 Budapest, Erkel u. 10. 

 

3.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: 1902. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 

2.2.3. székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14. 

 

4. Az alapító okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

2.3. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének 
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2.4. megnevezése: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

2.5. székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14. 

 

5.Az alapító okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: óvodai nevelés, ellátás 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 Óvodai nevelés 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) bekezdése alapján az 

óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az 

óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában 

foglaló foglalkozások keretében folyik. 

Az óvoda ellátja az olyan ép értelmű, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált 

óvodai nevelését, akik a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján: 

 érzékszervi fogyatékos 

 beszédfogyatékos 

 egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás-

szabályozási zavarral) küzdő gyermekek. 

Az óvodai nevelés keretében a különleges étkezést igénybe vevő gyermekek ellátása 

biztosított. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 091110   Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

2 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 

3 096015   Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

4 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

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

körzet szerint. 

 

6. 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: 
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Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az óvodavezető. A vezetői állás betöltése a 

mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon történik. 

Az intézményvezetőt a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 

Képviselő-testülete bízza meg a vezetői feladatok ellátásával, vezetői megbízatása 

határozott időre szól. Az óvodavezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester 

gyakorolja. Az óvodavezető megbízása pályázat útján történik.  

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény 

 

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

 

 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény fenntartójának 

6.1.1. megnevezése: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 

6.1.2. székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14. 

6.2. A köznevelési intézmény 

6.2.1. típusa: óvoda 

6.2.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, ellátás 

6.2.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Az az államháztartásról szóló 

törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9. § (5) 

bekezdés a) pontja alapján a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési 

szerv a 9. § (1) bekezdés szerinti feladatait az államháztartásról szóló 2011 évi 

CXCV. törvény 10. § (4a) és (4b) bekezdése szerint a Ferencvárosi Intézmény 

Üzemeltetési Központ a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét tartalmazó 

megállapodásban meghatározott helyen és módon látja el.  

6.3. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési 

intézmény székhelyén: 142 fő 

6.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 

helyrajzi 

száma 

ingatlan 

hasznos 

alapterülete 

(m
2
) 

vagyon feletti 

rendelkezés joga vagy 

a vagyon használati 

joga 

az ingatlan 

funkciója, 

célja 

1 1092 Budapest, 

Erkel u. 10. sz. 

37.006. hrsz. Telek: 

1243 m2 

Épület: 

532,1 m
2
 

Az óvoda részéről az 

ingatlan használata, 

valamint a vagyoni 

értékű jogok, tárgyi 

eszközök használata 

eszközleltár szerint 

történik. Az ingatlan 

használatára és a 

mindenkor hatályos 

óvodai 

nevelés, 

ellátás 
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vagyonrendelet 

vonatkozó szakaszai 

alapján annak tovább 

hasznosítására 

jogosult. Kizárólag az 

ingatlan használatára 

és a mindenkori 

vagyonrendelet 

szerinti 

továbbhasznosításról 

rendelkezhet. A 

Ferencvárosi 

Intézmény 

Üzemeltetési Központ 

felelős a hozzá 

rendelt költségvetési 

szerv működtetéséért, 

a használatban lévő 

vagyon használatával, 

védelmével 

összefüggő feladatok 

teljesítéséért. 

2 1092 Budapest, 

Erkel u. 12. sz. 

 

37007. hrsz.  

 
Udvar: 

 127,5 m2 

Az ingatlant kizárólag 

használati jog illeti 

meg. A Ferencvárosi 

Intézmény 

Üzemeltetési Központ 

felelős a hozzá 

rendelt költségvetési 

szerv működtetéséért, 

a használatban lévő 

vagyon használatával, 

védelmével 

összefüggő feladatok 

teljesítéséért. 

óvodai 

ellátás, 

nevelés 

 

8. Az alapító okirat záró rendelkezése – mely a módosított okiratban 7. pont alatt szerepel –

helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

Jelen alapító okiratot 2015. április 01. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a 

költségvetési szerv 2014. május 15. napján kelt, 138/2014. (V.15.) számú határozattal 

elfogadott alapító okiratot visszavonom. 

 

9. Az Alapító okirat 8-12. pontja elhagyásra kerül. 

 

10. Jelen Módosító Okirat 2015. április 01. napján lép hatályba. 

 

11.A módosító okiratot Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata …../2015. 

(03.19.) számú határozatával hagyta jóvá.  

 

 

Budapest, 2015. március 19. 
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P.H. 

  __________________  

 dr. Bácskai János 

 polgármester 

Felelős:  dr. Bácskai János polgármester 

Határidő: 8 nap  
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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, valamint az 

egységes szerkezetű alapító okiratot elfogadja: 

 

Okirat száma: M/679428/2015/1 

 

Módosító okirat 
 

A Liliom Óvoda a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által 2014. 

május 15. napján kiadott, 139/2014. (V.15.) 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 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  Liliom Óvodaalapító 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: LILIOM ÓVODA 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 1094 Budapest, Liliom u.15. 

 

3.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: 1995. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 

2.2.3. székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14. 

 

4.Az alapító okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

2.3. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének 
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2.4. megnevezése: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

2.5. székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14. 

 

5.Az alapító okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: óvodai nevelés, ellátás 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 Óvodai nevelés 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) bekezdése alapján az 

óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az 

óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában 

foglaló foglalkozások keretében folyik. 

Az óvoda ellátja az olyan ép értelmű, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált 

óvodai nevelését, akik a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján: 

 értelmi fogyatékos 

 mozgásszervi fogyatékos 

 egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás-

szabályozási zavarral) küzdő gyermekek. 

 

Az óvodai nevelés keretében a különleges étkezést igénybe vevő gyermekek ellátása 

biztosított. 

Az óvodai nevelés keretében vízhez szoktatás, mozgásfejlesztés az intézmény 

tanuszodájában biztosított. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 091110   Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

2 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 

3 096015   Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

4 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

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

körzet szerint. 

 

6.Az alapító okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

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

 

Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az óvodavezető. A vezetői állás betöltése a 

mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon történik. 

Az intézményvezetőt a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 

Képviselő-testülete bízza meg a vezetői feladatok ellátásával, vezetői megbízatása 

határozott időre szól. Az óvodavezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester 

gyakorolja. Az óvodavezető megbízása pályázat útján történik.  

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény 

 

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

 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény fenntartójának 

6.1.1. megnevezése: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 

6.1.2. székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14. 

6.2. A köznevelési intézmény 

6.2.1. típusa: óvoda 

6.2.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, ellátás 

6.2.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Az az államháztartásról szóló 

törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9. § (5) 

bekezdés a) pontja alapján a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési 

szerv a 9. § (1) bekezdés szerinti feladatait az államháztartásról szóló 2011 évi 

CXCV. törvény 10. § (4a) és (4b) bekezdése szerint a Ferencvárosi Intézmény 

Üzemeltetési Központ a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét tartalmazó 

megállapodásban meghatározott helyen és módon látja el.  

6.3. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési 

intézmény székhelyén: 150 fő 

6.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 

helyrajzi 

száma 

ingatlan 

hasznos 

alapterülete 

(m
2
) 

vagyon feletti rendelkezés 

joga vagy a vagyon 

használati joga 

az 

ingatlan 

funkciója, 

célja 

1 1094 Budapest, 

Liliom u. 15. sz. 

 

37.591 hrsz.   Épület: 

1312 m
2 

 

Udvar: 

630,80.m
2
  

Az óvoda részéről az 

ingatlan használata, 

valamint a vagyoni értékű 

jogok, tárgyi eszközök 

használata eszközleltár 

szerint történik. Az 

ingatlan használatára és 

óvodai 

nevelés, 

ellátás 
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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 záró rendelkezése – mely a módosított okiratban 7. pont alatt szerepel –

helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

Jelen alapító okiratot 2015. április 01. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a 

költségvetési szerv 2014. május 15. napján kelt, 139/2014. (V.15.) számú határozattal 

elfogadott alapító okiratot visszavonom. 

 

9.Az Alapító okirat 8-12. pontja elhagyásra kerül. 

 

10.Jelen Módosító Okirat 2015. április 01. napján lép hatályba. 

 

11. A módosító okiratot Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 

…../2015. (03.19.) számú határozatával hagyta jóvá.  

 

 

Budapest, 2015. március 19. 

 

P.H. 

  __________________  

 dr. Bácskai János 

 polgármester 

Felelős:  dr. Bácskai János polgármester 

Határidő: 8 nap  
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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, valamint az 

egységes szerkezetű alapító okiratot elfogadja : 

 

Okirat száma: M/679484/2015/1 

 

Módosító okirat 
 

A Méhecske Óvoda a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által 2014. 

május 15. napján kiadott, 140/2014. (V.15.) 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 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  Méhecske Óvoda alapító okiratát a 

következők szerint adom ki: 

 
 

2. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

1. A költségvetési szerv 

megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: MÉHECSKE ÓVODA 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 30. 

 

3.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: 1980. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 

2.2.3. székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14. 

 

4.Az alapító okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

2.3. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének 
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2.4. megnevezése: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

2.5. székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14. 

 

5.Az alapító okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: óvodai nevelés, ellátás 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 Óvodai nevelés 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) bekezdése alapján az 

óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az 

óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában 

foglaló foglalkozások keretében folyik. 

Az óvoda ellátja az olyan ép értelmű, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált 

óvodai nevelését, akik a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján: 

 mozgásfogyatékos 

 egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás-

szabályozási zavarral) küzdő gyermekek. 

Az óvodai nevelés keretében a különleges étkezést igénybe vevő gyermekek ellátása 

biztosított. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 091110   Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

2 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 

3 096015   Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

4 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

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

körzet szerint. 

 

6. 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: 
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Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az óvodavezető. A vezetői állás betöltése a 

mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon történik. 

Az intézményvezetőt a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 

Képviselő-testülete bízza meg a vezetői feladatok ellátásával, vezetői megbízatása 

határozott időre szól. Az óvodavezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester 

gyakorolja. Az óvodavezető megbízása pályázat útján történik.  

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény 

 

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

 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény fenntartójának 

6.1.1. megnevezése: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 

6.1.2. székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14. 

6.2. A köznevelési intézmény 

6.2.1. típusa: óvoda 

6.2.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, ellátás 

6.2.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Az az államháztartásról szóló 

törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9. § (5) 

bekezdés a) pontja alapján a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési 

szerv a 9. § (1) bekezdés szerinti feladatait az államháztartásról szóló 2011 évi 

CXCV. törvény 10. § (4a) és (4b) bekezdése szerint a Ferencvárosi Intézmény 

Üzemeltetési Központ a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét tartalmazó 

megállapodásban meghatározott helyen és módon látja el.  

6.3. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a 

köznevelési intézmény székhelyén: 100 fő 

6.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 

helyrajzi 

száma 

ingatlan 

hasznos 

alapterülete 

(m
2
) 

vagyon feletti 

rendelkezés joga 

vagy a vagyon 

használati joga 

az 

ingatlan 

funkciója, 

célja 

1 1091 Budapest, 

Ifjúmunkás u. 30. 

 

38236/146.67 

hrsz. 

 

Telek: 

4401 m
2
  

Épület:  

788.74 m
2
  

  

Az óvoda részéről az 

ingatlan használata, 

valamint a vagyoni 

értékű jogok, tárgyi 

eszközök használata 

eszközleltár szerint 

történik. 

Az ingatlan 

használatára és a 

mindenkor hatályos 

óvodai 

nevelés, 

ellátás 
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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 záró rendelkezése – mely a módosított okiratban 7. pont alatt szerepel –

helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

Jelen alapító okiratot 2015. április 01. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a 

költségvetési szerv 2014. május 15. napján kelt, 140/2014. (V.15.) számú határozattal 

elfogadott alapító okiratot visszavonom. 

 

9. Az Alapító okirat 8-12. pontja elhagyásra kerül. 

 

10. Jelen Módosító Okirat 2015. április 01. napján lép hatályba. 

 

11. A módosító okiratot Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 

…../2015. (03.19.) számú határozatával hagyta jóvá.  

 

 

Budapest, 2015. március 19. 

 

P.H. 

  __________________  

 dr. Bácskai János 

 polgármester 

Felelős:  dr. Bácskai János polgármester 

Határidő: 8 nap  
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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, valamint az 

egységes szerkezetű alapító okiratot elfogadja : 

 

Okirat száma: M/679495/2015/1 

 

Módosító okirat 
 

A Napfény Óvoda a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által 2014. 

május 15. napján kiadott, 141/2014. (V.15.) 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 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  Napfény Óvoda alapító okiratát a 

következők szerint adom ki: 
 

2. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

1. A költségvetési szerv 

megnevezése, székhelye, telephelye 
 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: NAPFÉNY ÓVODA 

1.2.A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 1098 Budapest, Napfény u. 4. 

 

3. 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: 1963. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 

2.2.2. székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14. 

 

4. Az alapító okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének 
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3.1.1. megnevezése: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14. 

 

5. Az alapító okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: óvodai nevelés, ellátás 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 Óvodai nevelés 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) bekezdése alapján az 

óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az 

óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában 

foglaló foglalkozások keretében folyik. 

Az óvoda ellátja az olyan ép értelmű, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált 

óvodai nevelését, akik a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján: 

 egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás-

szabályozási zavarral) küzdenek.  

Az óvodai nevelés keretében a különleges étkezést igénybe vevő gyermekek ellátása 

biztosított. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 091110   Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

2 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 

3 096015   Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

4 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

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

körzet szerint. 

 

6. 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 egyszemélyi felelős vezetője az óvodavezető. A vezetői állás betöltése a 

mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon történik. 

Az intézményvezetőt a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 

Képviselő-testülete bízza meg a vezetői feladatok ellátásával, vezetői megbízatása 
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határozott időre szól. Az óvodavezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester 

gyakorolja. Az óvodavezető megbízása pályázat útján történik.  

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény 

 

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

 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény fenntartójának 

6.1.1. megnevezése: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 

6.1.2. székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14. 

6.2. A köznevelési intézmény 

6.2.1. típusa: óvoda 

6.2.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, ellátás 

6.2.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Az az államháztartásról szóló 

törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9. § (5) 

bekezdés a) pontja alapján a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési 

szerv a 9. § (1) bekezdés szerinti feladatait az államháztartásról szóló 2011 évi 

CXCV. törvény 10. § (4a) és (4b) bekezdése szerint a Ferencvárosi Intézmény 

Üzemeltetési Központ a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét tartalmazó 

megállapodásban meghatározott helyen és módon látja el.  

6.3. A feladatellátási helyen felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési 

intézmény székhelyén: 83 fő 

6.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 

helyrajzi 

száma 

ingatlan 

hasznos 

alapterülete 

(m
2
) 

vagyon feletti 

rendelkezés joga vagy a 

vagyon használati joga 

az ingatlan 

funkciója, 

célja 

1 1098 Budapest, 

Napfény u. 4. sz. 

38.236/294. 

hrsz. 

Telek: 

2450 m
2 

 

Épület: 

428 m
2 

 

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 
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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 záró rendelkezése – mely a módosított okiratban 7. pont alatt szerepel –

helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

Jelen alapító okiratot 2015. április 01. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a 

költségvetési szerv 2014. május 15. napján kelt, 141/2014. (V.15.) számú határozattal 

elfogadott alapító okiratot visszavonom. 

 

9. Az Alapító okirat 8-12. pontja elhagyásra kerül. 

 

10. Jelen Módosító Okirat 2015. április 01. napján lép hatályba. 

 

11. A módosító okiratot Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 

…../2015. (03.19.) számú határozatával hagyta jóvá.  

 

 

Budapest, 2015. március 19. 

 

P.H. 

  __________________  

 dr. Bácskai János 

 polgármester 

Felelős:  dr. Bácskai János polgármester 

Határidő: 8 nap  
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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 az Ugrifüles Óvoda alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja,valamint az 

egységes szerkezetű alapító okiratot elfogadja : 

 

Okirat száma: M/679473/2015/1 

 

 

Módosító okirat 
 

Az Ugrifüles Óvoda a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által 2014. 

május 15. napján kiadott, 142/2014. (V.15.) 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 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 Ugrifüles Óvoda alapító okiratát a 

következők szerint adom ki: 

 
 

2. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

1.A költségvetési szerv 

megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: UGRIFÜLES ÓVODA 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 1091 Budapest, Hurok u. 9. 

 

3. 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: 1960. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 

2.2.2. székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14. 

 

4. Az alapító okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének 
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3.1.1. megnevezése: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14. 

 

5. Az alapító okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: óvodai nevelés, ellátás 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 Óvodai nevelés 

 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) bekezdése alapján az 

óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az 

óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában 

foglaló foglalkozások keretében folyik. 

Az óvoda ellátja az olyan ép értelmű, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált 

óvodai nevelését, akik a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján: 

 érzékszervi fogyatékos 

 értelmi fogyatékos 

 egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás-

szabályozási zavarral) küzd. 

Az óvodai nevelés keretében a különleges étkezést igénybe vevő gyermekek ellátása 

biztosított. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 091110   Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

2 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 

3 096015   Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

4 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

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

körzet szerint. 

 

6.Az alapító okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

 

4.6. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

 

Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az óvodavezető. A vezetői állás betöltése a 

mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon történik. 
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Az intézményvezetőt a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 

Képviselő-testülete bízza meg a vezetői feladatok ellátásával, vezetői megbízatása 

határozott időre szól. Az óvodavezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester 

gyakorolja. Az óvodavezető megbízása pályázat útján történik.  

 

4.7. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény 

 

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

 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény fenntartójának 

6.1.1. megnevezése: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 

6.1.2. székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14. 

6.2. A köznevelési intézmény 

6.2.1. típusa: óvoda 

6.2.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, ellátás 

6.2.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9. § (5) bekezdés a) 

pontja alapján a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a 9. § 

(1) bekezdés szerinti feladatait az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV. 

törvény 10. § (4a) és (4b) bekezdése szerint a Ferencvárosi Intézmény 

Üzemeltetési Központ a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét tartalmazó 

megállapodásban meghatározott helyen és módon látja el.  

6.3. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési 

intézmény székhelyén: 88 fő 

6.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan helyrajzi 

száma 

ingatlan 

hasznos 

alapterülete 

(m
2
) 

vagyon feletti 

rendelkezés joga 

vagy a vagyon 

használati joga 

az ingatlan 

funkciója, 

célja 

1 1091 Budapest, 

Hurok u. 9-11.sz. 

38.236/82/A/1. hrsz.  1900 m
2
 Az óvoda részéről 

az ingatlan 

használata, 

valamint a 

vagyoni értékű 

jogok, tárgyi 

eszközök 

használata 

eszközleltár 

szerint történik. 

Az ingatlan 

használatára és a 

óvodai 

nevelés, 

ellátás 
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mindenkor 

hatályos 

vagyonrendelet 

vonatkozó 

szakaszai alapján 

annak tovább 

hasznosítására 

jogosult. 

Kizárólag az 

ingatlan 

használatára és a 

mindenkori 

vagyonrendelet 

szerinti 

továbbhasznosítá

sról 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 záró rendelkezése – mely a módosított okiratban 7. pont alatt szerepel –

helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

Jelen alapító okiratot 2015. április 01. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a 

költségvetési szerv 2014. május 15. napján kelt, 142/2014. (V.15.) számú határozattal 

elfogadott alapító okiratot visszavonom. 

 

9. Az Alapító okirat 8-12. pontja elhagyásra kerül. 

 

10. Jelen Módosító Okirat 2015. április 01. napján lép hatályba. 

 

11. A módosító okiratot Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata…../2015. 

(03.19.) számú határozatával hagyta jóvá.  

 

Budapest, 2015. március 19. 

P.H. 

  __________________  

 dr. Bácskai János 

 polgármester 
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Felelős:  dr. Bácskai János polgármester 

Határidő: 8 nap  
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9.Normatív határozati javaslat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő 

Kerekerdő Óvoda alapító okiratának módosításáról 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói 

jogkörében a Kerekerdő Óvoda alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja,valamint az 

egységes szerkezetű alapító okiratot elfogadja : 

 

Okirat száma: M/679451/2015/1 

 

 

Módosító okirat 
 

A Kerekerdő Óvoda a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által 2014. 

május 15. napján kiadott,143/2014. (V.15.) 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 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 Kerekerdő Óvoda alapító okiratát a 

következők szerint adom ki: 

 
 

2.Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

1. A költségvetési szerv 

megnevezése, székhelye, telephelye 

 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: KEREKERDŐ ÓVODA 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 1097Budapest, Vágóhíd u. 35-37. 

 

3. 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: 1982. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 

2.2.2. székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14. 

 

4. Az alapító okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 
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2.3.A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének 

2.3.1. megnevezése: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

2.3.2. székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14. 

 

5. Az alapító okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

  

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

2.4. A költségvetési szerv közfeladata: óvodai nevelés, ellátás 

2.5. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 Óvodai nevelés 

2.6. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) bekezdése alapján az 

óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az 

óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában 

foglaló foglalkozások keretében folyik. 

Az óvoda ellátja az olyan ép értelmű, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált 

óvodai nevelését, akik a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján: 

  mozgásszervi fogyatékos 

 értelmi fogyatékos  

 egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás-

szabályozási zavarral) küzdő gyermekek. 

Az óvodai nevelés keretében a különleges étkezést igénybe vevő gyermekek ellátása 

biztosított. 

Az óvodai nevelés keretében vízhez szoktatás, mozgásfejlesztés az intézmény 

tanuszodájában biztosított. 

2.7. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 091110   Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

2 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 

3 096015   Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

4 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

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

körzet szerint. 

 

6. 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:  
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Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az óvodavezető. A vezetői állás betöltése a 

mindenkori hatályos jogszabályokban előírt módon történik. Az intézményvezetőt a 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 

bízza meg a vezetői feladatok ellátásával, vezetői megbízatása határozott időre szól. Az 

óvodavezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. Az 

óvodavezető megbízása pályázat útján történik.  

 

6.1. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény 

2 megbízásos jogviszony Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

 

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

 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

 

6.1. A köznevelési intézmény fenntartójának 

6.1.1. megnevezése: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 

6.1.2. székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14. 

6.2. A köznevelési intézmény 

6.2.1. típusa: óvoda 

6.2.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, ellátás 

6.2.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9. § (5) bekezdés a) 

pontja alapján a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a 9. § 

(1) bekezdés szerinti feladatait az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV. 

törvény 10. § (4a) és (4b) bekezdése szerint a Ferencvárosi Intézmény 

Üzemeltetési Központ a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét tartalmazó 

megállapodásban meghatározott helyen és módon látja el.  

6.3. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési 

intézmény 

6.3.1. székhelyén:  „A” elülső épület:   150 fő 

                              „B” hátulsó épület: 255 fő 

 

6.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 

helyrajzi száma 

ingatlan 

hasznos 

alapterülete 

(m
2
) 

vagyon feletti 

rendelkezés joga vagy a 

vagyon használati joga 

az ingatlan 

funkciója, 

célja 

1 1097 Budapest, 

Vágóhíd u.  

35-37. 

38.286/5. hrsz.  

 

 

                

„A”épület:

1584 m
2  

„B” épület: 

3046 m
2
 

Az óvoda részéről az 

ingatlan használata, 

valamint a vagyoni 

értékű jogok, tárgyi 

eszközök használata 

óvodai 

nevelés, 

ellátás 
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Udvar: 

6930 m
2 

 

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 záró rendelkezése – mely a módosított okiratban 7. pont alatt szerepel –

helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

Jelen alapító okiratot 2015. április 01. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a 

költségvetési szerv 2014. május 15. napján kelt, 143/2014. (V.15.) számú határozattal 

elfogadott alapító okiratot visszavonom. 

 

9. Az Alapító okirat 8-12. pontja elhagyásra kerül. 

 

10. Jelen Módosító Okirat 2015. április 01. napján lép hatályba. 

 

11. A módosító okiratot Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 

…../2015. (03.19.) számú határozatával hagyta jóvá.  

 

 

Budapest, 2015. március 19. 

 

P.H. 

  __________________  

 dr. Bácskai János 

 polgármester 

Felelős:  dr. Bácskai János polgármester 

Határidő: 8 nap  
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10. Normatív határozati javaslat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő 

Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei Alapító Okiratának módosításáról 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói 

jogkörében a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei Alapító Okiratát az alábbiak 

szerint módosítja, valamint az egységes szerkezetű alapító okiratot elfogadja:  

 

Okirat száma: M/509075/2015/1. 

 

 

Módosító okirat 
 

Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei 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 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 Művelődési Központ és Intézményei alapító okiratát a következők 

szerint adom ki: 

 

2. Az alapító okirat 1. pontjába a következő rendelkezés lép:  

 

1. A költségvetési szervmegnevezése, székhelye, telephelyei 

1.1.A költségvetési szerv 

1.1.1.megnevezése:  

   Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei 

   1.1.2.rövidített neve:  

   FMK és Intézményei 

1.2.A költségvetési szerv  

1.2.1. székhelye: 1096 Budapest, Haller u. 27. 

1.2.2. telephelye(i): 

 

 Telephely megnevezése Telephely címe 

1 Dési Huber István Művelődési Ház 1098 Budapest, Toronyház u. 17/b. 

2 Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény 1092 Budapest, Ráday u. 18. 

3 Ferencvárosi Pincegaléria 1095 Budapest, Mester u. 5. 

4 József Attila Emlékhely 1095 Budapest, Gát u. 3. 

5 Pinceszínház 1093 Budapest, Török Pál u. 3. 

6 József Attila Közösségi Ház 1098 Budapest, Toronyház u. 3. fsz. 

7 9.TV 1096 Budapest, Haller u. 27. 

 

 

 

 

3.Az alapító okirat 2. pontjába a következő rendelkezés lép: 
2. A költségvetési szerv 

alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 
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2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma:  

1980. 02. 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. pontjába a következő rendelkezés lép: 
3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének 

3.1.1. megnevezése:  

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye:  

1092 Budapest Bakáts tér 14. 

 

5.Az alapító okirat 4. pontjába a következő rendelkezés lép: 
4. A költségvetési szerv tevékenysége 

 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata:  

A muzeális intézményekről a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 

1997. évi CXL. törvény 78. § (1) bekezdés alapján közfeladata a közművelődés, mely 

magában foglalja a művelődési házak tevékenységének ellátását. 

 

4.2. A költségvetési szerv fő tevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 
 

910110 

 

Közművelődési intézmények tevékenység 

 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:   

Közművelődési feladatellátás az 1997. évi CXL. törvény alapján: 

- területi szintű közművelődési tevékenységek szervezése, támogatása, a 

közművelődési feladatellátás, a közművelődési intézmények és a közösségi 

színterek működésének kérdéseiben szakmai szolgáltatás biztosítása, a 

közművelődés minőségbiztosítási-, fejlesztési rendszere működésének segítése; 

- együttműködés az országos, a hazai és a nemzetközi szakmai szervezetekkel; 

- a terület- és vidékfejlesztési célokkal összhangban közművelődési tevékenységgel 

összefüggő elemzések és fejlesztő programok készítése és hasznosítása, szakmai 

műhelyek működtetése, innovatív kezdeményezések támogatása, közreműködés a 
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kulturális alapú gazdaságfejlesztésben a kreatív és kulturális ipari szolgáltatások 

fejlesztésével; 

- a területi szintű amatőr művészeti, népművészeti, hagyományőrző tevékenységek 

megőrzésének és fejlesztésének, a népi iparművészeti, az élethosszig tartó tanulás, a 

tanórán kívüli nevelés, a felnőttképzés, az ismeretterjesztés, a közösségfejlesztés, a 

honismereti, helytörténeti kutatás, az anyanyelvápolás, a kulturális turizmus szakmai 

támogatása; 

- közművelődési információs szolgáltatás nyújtása, tematikus adatbázisok létrehozása 

és működtetése, részvétel az országos információs adatbázis működtetésében és a 

közművelődési statisztikai adatgyűjtésben; 

- a területi szintű értéktárak összeállításának módszertani segítése, területi kulturális 

regiszter gondozása, a Kerület szellemi, tárgyi, kulturális életének gondozása, a 

Kerület szellemi, tárgyi, természeti kulturális örökségének, környezeti, művészeti, 

közművelődési sajátosságainak bemutatása, közreműködés digitális archívum 

működtetésében; 

- a közművelődési tevékenységek szervezőinek, vezetőinek szakmai képzése és 

továbbképzése, szakkiadványok megjelentetése. 

 

Muzeális feladatellátás a 1997. évi CXL. törvény alapján: 

 

- a kulturális javak egységes szaktudományos szempontok szerint, tudományos 

szaktevékenység keretében kialakított, nyilvántartott és dokumentált együttesét 

őrzi, gondozza és kiállításon bemutatja; 

- biztosítja a kulturális javakhoz kapcsolódó kutatási tevékenység lehetőségét, 

- kultúraközvetítő, közművelődési tevékenységével hozzájárul az egész életen át 

tartó tanulás folyamatához; 

- közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat rendez; 

- együttműködik a nevelési-oktatási intézményekkel és múzeumpedagógiai 

programjaival segíti az iskolai és iskolán kívüli nevelés céljainak elérését; 

- elvégzi a kulturális javak múzeumpedagógiai célú feldolgozását, folyamatosan 

megújuló múzeumpedagógiai és múzeum-andragógiai programkínálatot biztosít; 

- az intézmény turisztikai vonzerejének felhasználásával, a látogatóknak nyújtandó 

szolgáltatásokkal helyi és országos szinten elősegíti a gazdaság élénkítését. 

 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 

funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

2 082020 Színházak tevékenysége 

3 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) 

4 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 

5 082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs 

tevékenység 

6 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 

7 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati 



49 

tevékenység 

8 
082091 Közművelődés – közösség és társadalmi részvétel 

fejlesztése 

9 
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális 

értékek gondozása 

10 
082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr 

művészetek 

11 082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

12 083010 műsorszolgáltatási és kiadói ügyek igazgatása 

13 083020 Könyvkiadás 

14 083030 Egyéb kiadói tevékenység 

15 083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása 

16 084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, 

szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése 

17 086030 Nemzetközi kulturális együttműködés 

18 086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 

19 102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó 

programok 

20 104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító 

programok 

21 107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő 

tevékenységek, programok 

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

Ferencváros közigazgatási területe. 

4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: a módosított kiadási 

előirányzatok 50 %-a 

 

6.Az alapító okirat 5. pontjába a következő rendelkezés lép: 
 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

Az intézmény igazgatóját Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzatának Képviselő-testülete – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény 23 § (2) bekezdése alapján – bízza meg. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkalmazotti A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény 

2 megbízásos jogviszony Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

 

 

5.3. A költségvetési szerv felépítése és működése: A költségvetési szerv szervezeti 

felépítését és működésének előírásait az irányító szerv által jóváhagyott Szervezeti és 

Működési Szabályzat tartalmazza. 
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7.Az alapító okirat záró rendelkezése helyébe a következő rendelkezés lép: 
6. Záró rendelkezés 

 

Jelen alapító okiratot 2015. április 01. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a 

költségvetési szerv 2014. május 15. napján kelt 146/2014. (V.15.) számú határozattal 

elfogadott alapító okiratot visszavonom. 

 

8. Az alapító okirat 7-15. pontja elhagyásra kerül. 

 

9. Jelen Módosító Okirat 2015. április 01. napján lép hatályba. 

 

 

10. A módosító okiratot Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 

…../2015. (03. 19.) számú határozatával hagyta jóvá.  

 

 

Budapest, 2015. március 19. 

 

P.H. 

  __________________  

 dr. Bácskai János 

 polgármester 

Felelős:  dr. Bácskai János polgármester 

Határidő: 8 nap  
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11. Normatív határozati javaslat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő 

Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ Alapító Okiratának módosításáról 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói 

jogkörében a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ Alapító Okiratát az alábbiak 

szerint módosítja, valamint az egységes szerkezetű alapító okiratot elfogadja: 
 
 

Okirat száma: M/801940/2015/1. 

Módosító okirat 
 

A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ 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 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 

Intézmény Üzemeltetési Központ 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 Intézmény Üzemeltetési Központ 

1.1.2. rövidített neve:  

FIÜK 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye:  

1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37. 

1.2.2. telephelye(i): 

 telephely címe 

1 1095 Budapest, Mester u. 19. 

2 1092 Budapest, Bakáts tér 12. 

3 1095 Budapest, Gát u. 6. 

4 1097 Budapest, Thaly K. u. 17. 

5 1097 Budapest, Vágóhíd u. 35. 

6 1095 Budapest, Mester u. 67. 

7 1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 1. 

8 1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 13. 

9 1096 Budapest, Vendel u. 1. 

10 1093 Budapest, Lónyay u. 4/c.-8. 

11 1096 Budapest, Telepy u. 17. 
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12 1098 Budapest, Lobogó u. 1. 

13 1098 Budapest, Toronyház u. 21. 

14 1098 Budapest, Napfény u. 3. 

15 1092 Budapest, Köztelek u. 8. 

16 1098 Budapest, Toronyház u. 21. J. 1. 

17 1096 Budapest, Vendel u. 14-16. 

18 
8044 Kincsesbánya, Rákhely kerület 03041 

hrsz. 

19 8638 Balatonlelle, Erdősor u. 3. 

20 1096 Budapest, Thaly Kálmán u. 38. 

21 1096 Budapest, Thaly Kálmán u. 17. 

22 1096 Budapest, Thaly Kálmán u. 36. 

23 1097 Budapest, Óbester u. 9. 

24 1095 Budapest, Soroksári út 136. 

25 1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37. 

26 1094 Budapest, Liliom u. 15. 

27 1098 Budapest, Epreserdő u. 10. 

28 1092 Budapest, Erkel u. 10. 

29 1092 Budapest, Erkel u. 12.  

30 1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 30. 

31 1098 Budapest, Napfény u. 4. 

32 1091 Budapest, Hurok u. 9. 

33 1098 Budapest, Toronyház u. 17/b. 

34 1092 Budapest, Ráday u. 18. 

35 1095 Budapest, Mester u. 5. 

36 1095 Budapest, Gát u. 3. 

37 1093 Budapest, Török Pál u. 3. 

38 1098 Budapest, Toronyház u. 3. fsz. 

39 1096 Budapest, Haller u. 27. 

 

3./ 

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:  

2012. december 01. 

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. 
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4./ 

Az alapító okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének 

3.1.1. megnevezése:  

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye:  

1092 Budapest Bakáts tér 14. 

5./ 

Az alapító okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata:  

Intézmény üzemeltetési feladatok ellátása, 2013. 01. 01-től a köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 74. § (4) bekezdésében foglalt és a 76. § (1) és (3) 

bekezdésében, valamint 2015. 04. 01-től az 1997. évi CXL. törvény 78. § (5) 

bekezdés c. pontjában részletezett, működtetési feladatok ellátása. 

4.2.A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 
841117 Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, 

kisegítő szolgálatai 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  

A hatáskörébe utalt önállóan működő költségvetési intézmények pénzügyi-, számviteli-, 

gazdasági-, munkaügyi- és illetmény számfejtési feladatait végzi, beleértve a 

könyvvezetési és beszámolási kötelezettségeket is, a hatályos jogszabályoknak 

megfelelően. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján az Önkormányzat 

illetékességi területén lévő, az Önkormányzat tulajdonában álló, az állami 

intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmények feladatainak 

ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetése, a működtetéssel összefüggő 

személyi feltételek biztosítása. 

 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 

kapcsolatos feladatok  

2 
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, 

üzemeltetési, egyéb szolgáltatások  

3 041170 Műszaki vizsgálat, elemzés 

4 045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás 

5 
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és 

fejlesztése 

6 081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 

7 
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel 

fejlesztése   

8 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

9 091220 Köznevelési intézmény 1–4. évfolyamán tanulók 

nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési 
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feladatok 

10 091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési 

feladatok 

11 
092120 Köznevelési intézmény 5–8. évfolyamán tanulók 

nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési 

feladatok 

12 
092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti 

és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési 

feladatok 

13 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

14 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:  

Budapest Főváros IX. kerülete 

 

4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: 

A módosított kiadási előirányzatok 20%-a 

6./ 

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 § (2) bekezdése alapján – bízza meg. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkalmazotti A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény 

2 megbízásos jogviszony Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

 

5.3.A költségvetési szerv felépítése és működése: A költségvetési szerv szervezeti 

felépítését és működésének előírásait az irányító szerv által jóváhagyott Szervezeti és 

Működési Szabályzat tartalmazza. 

 

7./ 

Az alapító okirat záró rendelkezése – mely a módosított okiratban 6. pont alatt szerepel 

– helyébe a következő rendelkezés lép  

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot 2015. április 01. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a 

költségvetési szerv 2014. június 05. napján kelt, 147/2014.(V.15.) számú határozattal 

elfogadott, majd 196/2014.(VI.05.) számú határozattal módosított alapító okiratot 

visszavonom. 

 

8./  

Az alapító okirat 7-15. pontja elhagyásra kerül. 

 

9./  

Jelen Módosító Okirat 2015. április 01. napján lép hatályba. 
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10./  

A módosító okiratot Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata …../2015. 

(03. 19.) számú határozatával hagyta jóvá.  

 

 

Budapest, 2015. március 19. 

 

P.H. 

  __________________  

 dr. Bácskai János 

 polgármester 

Felelős:  dr. Bácskai János polgármester 

Határidő: 8 nap  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


