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Előterjesztő:  Kállay Gáborné alpolgármester 
  Zombory Miklós alpolgármester 
 
Készítette:  Szilágyi Imre irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda 
  Halmai András irodavezető-helyettes, Humánszolgáltatási Iroda 

dr. Tomasószkiné dr. Kovács Györgyi csoportvezető, Intézményfelügyeleti Csoport 
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Előzetesen tárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2018. április 25. 
  
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Világos István s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel: 
 

  Rendelet   

Határozat X normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 
 

A döntéshez  egyszerű   

  minősített X többség szükséges. 

  
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  

 
  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (továbbiakban: 

Önkormányzat) Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

28/2011.(X.11.) rendelete 31.§ (9) bekezdésének g) pontja értelmében a képviselő-testület 

normatív határozatot hoz az önkormányzati fenntartású intézmények alapító okiratának 

tárgyában. 

 

1. 

Czakóné Dobó Krisztina, a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ (továbbiakban: 

FIÜK) igazgatója 2018. április 10. napján kelt levelében kérte a Humánszolgáltatási Irodát a 

FIÜK és a Ferencvárosi Csicsergő Óvoda alapító okiratának módosítására.   

 

A Ferencvárosi Csicsergő Óvoda alapító okiratában az alábbi módosításokra van szükség:  

- 4.1. pont: jogszabályi változások miatt a nemzeti köznevelésről szóló törvényre 

történő hivatkozással egészül ki,  

- 5.1. pont: az intézményvezető vezetői megbízásának időtartamának pontosítása,  

- 6.3. pont: kiegészül a KRESZ pálya (1094 Budapest, Viola utca 27-29., hrsz: 37422) 

címével.  

- 7. Záró rendelkezés pontját és az utána következő keltezést teljes egészében törölni 

kell, a módosító okiratban nem kell hivatkozni a záró rendelkezés elhagyására. 

 

2. 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete 90/2018.(III.8.) számú határozatában úgy döntött, 

hogy a Budapest, IX. Liliom utca 8. fsz. I/TB3. szám alatti, udvari bejáratú, 253 m
2 

alapterületű helyiséget, annak helyreállítását követően megszerzési és bérleti díj fizetése 

nélkül határozatlan időre szólóan bérbe adja a Ferencvárosi Művelődési Központ és 

Intézményei (továbbiakban: FMK) részére, a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény 

tárolási feladata ellátására. 

A fentiek miatt szükséges az FMK alapító okiratában a telephely módosítása. 

 

 Czakóné Dobó Krisztina igazgató asszony szükségesnek tartja továbbá a FIÜK és az FMK 

alapító okiratában a Pincegaléria nevének módosítását. 

 

A fentieknek megfelelően a FIÜK alapító okiratának 4.3. pontjában az alábbi módosítások 

szükségesek: 

- Pincegaléria megnevezés módosul: Mester Galéria és Közösségi Tér elnevezésre,  

- a feladatellátási helyek közé bekerül: 

o  a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény raktára (Budapest, IX. Liliom utca 

8. fsz. I/TB3.) 

o KRESZ pálya (1094 Budapest, Viola utca 27-29., hrsz: 37422). 

 

 

 

 

 



Az FMK alapító okiratának 1.2.2. pontjában az alábbi módosítások szükségesek: 

- Pincegaléria megnevezés módosul: Mester Galéria és Közösségi Tér elnevezésre,  

- a telephelyek közé bekerül: a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény raktára 

(Budapest, IX. Liliom utca 8. fsz. I/TB3.) 

 

3. 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete 122/2017. (IV.20.) számú határozatában úgy döntött, 

hogy a fenntartásában működő Ferencvárosi Csudafa Óvodát 2017. augusztus 31. napjával 

átszervezi a 1095 Budapest, Soroksári út 136. szám alatt lévő telephely megszüntetésével. 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal részéről a Soroksári út 

136. szám alatt lévő ingatlan használati joga átadásának lezárultát követően került az 

átszervezésről szóló határozat és annak megfelelően a Ferencvárosi Csudafa Óvoda alapító 

okiratát módosító okirat megküldésre a Magyar Államkincstár (továbbiakban: MÁK) 

részére. 

 

A MÁK a Ferencvárosi Csudafa Óvodára vonatkozó – 2018. március 13. napján érkeztetett 

– változás-bejelentési kérelmet végzésében visszautasította, a hatályosulási dátum 

elkésettsége miatt. A MÁK végzésében foglaltak szerint az átszervezés megvalósításához 

szükséges egy új (átszervezésről hozott) képviselő-testületi döntés, amelyet legkésőbb 2018. 

május utolsó munkanapjáig kell meghozni. (A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény 84. §-a értelmében a fenntartónak május utolsó munkanapjáig kell döntenie a 

köznevelési intézmény átszervezéséről.) 

 

A fentieknek megfelelően szükséges a 122/2017.(IV.20.) számú képviselő-testületi határozat 

1. pontjának módosítása az átszervezés új időpontjának meghatározásával, valamint a 

73/2018.(II.15.) számú képviselő-testületi határozatnak a visszavonása, a 73/2018.(II.15) 

számú határozatban foglalt módosítások ismételt rögzítése, és a módosító okiratban a 

hatályosulás dátumának aktualizálása. („Jelen módosító okiratot a törzskönyvi 

nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni”, helyébe a következő lép: „Jelen 

módosító okiratot 2018. augusztus 1. napjától kell alkalmazni.”) 

 

 

A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tárgyi ügyben hozza meg 

döntését. 

 

 

Budapest, 2018. április 20. 
 

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

 alpolgármester alpolgármester 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. sz. Határozati javaslat 
 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy: 

1. a 122/2017.(IV.20.) számú határozatának 1. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy a fenntartásában működő Ferencvárosi Csudafa Óvodát 2018. 

augusztus 1. napjával átszervezi a 1095 Budapest, Soroksári út 136. szám alatti 

telephely megszüntetésével. 

 

Határidő: 2018. augusztus 1. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

     2.    a 73/2018.(II.15.) számú határozatát visszavonja. 

 

Határidő: 2018. április 26. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

működő 
Ferencvárosi Csicsergő Óvoda alapító okiratának módosításáról 

 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói 

jogkörében a Ferencvárosi Csicsergő Óvoda alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

 

 
Okirat száma: M/509295/2018. 
 

Módosító okirat 
 
A Ferencvárosi Csicsergő Óvoda a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2016. szeptember 15. napján kiadott, 
E/509295/2016/2. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
8/A. §-a alapján – a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete …/2018. (…...) számú határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom: 
 
 

1. Az alapító okirat 4.1. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: óvodai nevelés, ellátás a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény alapján 
 

2. Az alapító okirat 5.1. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

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, 5 évre szól. Vezetői 
feladatait közalkalmazotti jogviszony keretében látja el. Az óvodavezető felett az egyéb 
munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. Az óvodavezető megbízása pályázat 
útján történik. 

 

3. Az alapító okirat 6.3. pontja az alábbiak szerint módosul: 

              6.3.A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 ingatlan címe 
ingatlan helyrajzi 

száma 

vagyon feletti 
rendelkezés joga 

vagy a vagyon 
használati joga 

az ingatlan 
funkciója, célja 

1 
1096 Budapest, 

Thaly Kálmán utca 38. 37.407 Az óvoda részéről az 
ingatlan használata, 
valamint a vagyoni 
értékű jogok, tárgyi 
eszközök használata 
eszközleltár szerint 

óvodai nevelés, 
ellátás 

2 

1096 Budapest, 
Thaly Kálmán utca 17. 

 

37.716/1 hrsz. alatt 
felvett hátulsó épület a 

játszóudvar céljára. 

 



3 

1096 Budapest, 
Thaly Kálmán utca 36. 

 

37.406 hrsz. 
alatt felvett ingatlan 

 

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 
Intézményüzemelteté

si Központ felelős a 
hozzá rendelt 

költségvetési szerv 
működtetéséért, a 
használatban lévő 

vagyon használatával, 
védelmével 

összefüggő feladatok 
teljesítéséért. 

játszóudvar 

 

4 
1094 Budapest 

Viola utca 31-33. 

37.422. hrsz. alatt  
felvett ingatlanok 

5 
1094 Budapest 

Viola utca 27-29. KRESZ pálya 

 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 
 
 
Budapest, 2018.   

P.H. 

dr. Bácskai János 
polgármester  

 
Határidő: 8 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 



 

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

működő 
Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ alapító okiratának módosításáról 

 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 
alapítói jogkörében a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ  alapító okiratát az 

alábbiak szerint módosítja: 
 

 

Okirat száma: M/801940/2018/2. 
 

Módosító okirat 
 

A Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata által 2018. február 15. napján kiadott, E/801940/2018.  számú alapító 
okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a  alapján - a 
…../2018.(………….) számú képviselő-testületi határozatára figyelemmel - a következők szerint 
módosítom: 
 
 

1. Az alapító okirat 4.3. pontja a következő szerint módosul: 

 
4.3. A költségvetési intézmény alaptevékenysége:  

a.)A fenntartó által a működtetési körébe rendelt költségvetési intézmények, valamint 
az alábbi táblázatban meghatározott, az intézmények telephelyei vonatkozásában 
tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási, továbbá a 
működtetéssel, üzemeltetéssel, a vagyon használatával, védelmével összefüggő 
feladatok ellátása a meghatározott intézményekkel kötött munkamegosztási 
megállapodásban meghatározott tevékenységek ellátásával: 

 

 
 Költségvetési intézmény feladatellátási hely 

megnevezése 
Címe 

1 Ferencvárosi Csicsergő Óvoda (játszóudvar) 1096 Budapest,  
Thaly Kálmán utca 36.  

2 Ferencvárosi Csicsergő Óvoda (KRESZ pálya) 
 

1094 Budapest,  
Viola utca 27-29. 

3 Ferencvárosi Csicsergő Óvoda  (játszóudvar) 1094 Budapest, 
Viola utca 31-33. 

4 Kicsi Bocs Óvoda (játszóudvar) 1092 Budapest,  
Erkel utca 12. 

5 Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei  
Mester Galéria és Közösségi Tér 

1095 Budapest,  
Mester utca 5. 

6 Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei  
Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény - Raktár 

1094 Budapest,  
Liliom utca 8. fsz. I/TB3.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 
 
 
Budapest, 2018.   

P.H. 

dr. Bácskai János 
polgármester  

 

Határidő: 8 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 



III. 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: 
 

Okirat száma: M/509075/2018. 
 

Módosító okirat 
 
A Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei a Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2017. szeptember 7. napján kiadott, 
E/509075/2017/1./H számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 8/A. §-a alapján – a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 
Képviselő-testülete …/2018. (……) számú határozatára figyelemmel – a következők szerint 
módosítom: 
 

1. Az alapító okirat 1. 2.2.pontja a következő szerint módosul: 
 

1.2.2.telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

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

2 Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény 1092 Budapest, Ráday utca 18. 

3 
Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény - 
Raktár 

1094 Budapest, Liliom utca 8. fsz. I/TB3. 

4 Mester Galéria és Közösségi Tér 1095 Budapest, Mester utca 5. 

5 József Attila Emlékhely 1095 Budapest, Gát utca 3. 

6 József Attila - Lakótelepi Közösségi Ház 1098 Budapest, Toronyház utca 3/b. fszt. 

 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 
 
 
Budapest, 2018.   

P.H. 

dr. Bácskai János 
polgármester  

 

Határidő: 8 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

 

 

 

 

 

 



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

működő 
Ferencvárosi Csudafa Óvoda alapító okiratának módosításáról 

 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 
alapítói jogkörében a Ferencvárosi Csudafa Óvoda alapító okiratát az alábbiak szerint 

módosítja: 
  
 

Okirat száma: M/679505/2018./1-H. 
 

Módosító okirat 
 

A Csudafa Óvoda a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által 2016. 
október 28. napján kiadott, E/679505/2016/2. számú alapító okiratát az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
21. § (2) bekezdése alapján - a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 
Képviselőtestülete a …../2018.(………….) számú határozatára figyelemmel - a következők 
szerint módosítom: 
 
 

1.Az alapító okirat 1.2. pontja a következő szerint módosul: 
 

1.2. Költségvetési szerv 
1.2.1. székhelye: 1097 Budapest, Óbester utca 9. 

 

2. Az alapító okirat 4.1. pontja az alábbi szerint módosul: 
 
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: óvodai nevelés, ellátás a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény alapján. 

 
3. Az alapító okirat 5.1. pontja az alábbiak szerint módosul: 

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, 5 évre szól. Vezetői feladatait közalkalmazotti jogviszony 
keretében látja el. Az óvodavezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester 
gyakorolja. Az óvodavezető megbízása pályázat útján történik. 

 
4.Az alapító okirat 6.2. pontja az alábbiak szerint módosul: 

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

 feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése 
maximális gyermek-, 
tanulólétszám 

1 Ferencvárosi Csudafa Óvoda  189 

 
 
 
 
 



5. Az alapító okirat 6.3. pontja az alábbiak szerint módosul: 

6.3.A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 
ingatlan címe ingatlan 

helyrajzi 
száma 

vagyon feletti rendelkezés joga 
vagy a vagyon használati joga 

az ingatlan 
funkciója, célja 

1 

1097 Budapest,  

Óbester utca  9.  

  

38.264/2 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 
vagyonrendelet szerinti 
továbbhasznosításról 
rendelkezhet. 

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

óvodai nevelés, 
ellátás 

 
 

Jelen módosító okiratot 2018. augusztus 1. napjától kell alkalmazni. 
 
Budapest, 2018.   

P.H. 

dr. Bácskai János 
polgármester  

 

Határidő: 8 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 



2. sz. Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy felkéri Polgármester Urat ……../2018. számú előterjesztés szerinti I-IV. 

normatív határozati javaslatokban szereplő módosító okiratok aláírására, és az egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okiratok elkészítésére, és a változások Magyar Államkincstár 

törzskönyvi nyilvántartásában történő átvezettetésére.  

 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

Határidő: 8 napon belül 

 


