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JEGYZŐKÖNYV 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által  

2015. március 19-én 15.00 órakor tartott rendes üléséről 
 

 
Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem 
 IX., Bakáts tér 14. 
 
Jelen vannak:  
Baranyi Krisztina, Fröhlich Péter, Görgényi Máté, Gyurákovics Andrea, Hidasi Gyula, Illyés Miklós, Intzoglu 
István, Jancsó Andrea, Kulpinszky Eleonóra, Mezey István, Mészáros László, Pál Tibor, Sajó Ákos, Szilágyi Zsolt 
képviselők, 
 
dr. Bácskai János polgármester, 
Kállay Gáborné alpolgármester, 
Zombory Miklós alpolgármester. 
 
Hivatal részéről: 
dr. Szabó József Zoltán jegyző, 
dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző. 
 
Apollónia Aranka, Ádámné dr. Lévai Éva, dr. Bánfi Réka, Berner József, Halmai András, dr. Kasza Mónika, 
Kozák Anikó, Madár Éva, dr. Mezey Adrienn, dr. Székelyhidi Lívia, Szilágyi Imre, Szűcs Balázs, Tamás Beáta, dr. 
Tomasószkiné dr. Kovács Györgyi, T. Zuggó Tünde, Pásztor Miklós, Koór Henrietta, Dr. Molnár Andrea – 
jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak: Lászay János - Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft. ügyvezető igazgatója és Ferencvárosi 
Parkolási Kft. igazgatója, dr. Kovács József - Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató KNP Kft. igazgatója, 
Rimovszki Tamás – Ferencvárosi Közterület-felügyelet igazgatója, Czakóné Dobó Krisztina – Ferencvárosi 
Intézmény Üzemeltetési Központ igazgatója, Vibling Géza – FESZGYI igazgató helyettese, Berecz Dénes – 
FESZGYI munkatársa, Tóth László – IX. kerületi Rendőrkapitányság munkatársa, Dobos Béla – Horvát 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Tar József István – Ferencvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, 
Csonka Gyula – nemzetiségi tanácsadó, Böröcz Ferencné, dr. Nagy Attiláné, Péter Lajos, Kvacskay Károly, 
Hidasi Gábor külsős bizottsági tagok, dr. Ódor Éva – FEV IX. Zrt. munkatársa, Barna Erika – Kék Pont Alapítvány 
vezetője, Balláné Vörös Ágota – Csudafa Óvoda vezetője, Szencz Mátyásné – Kerekerdő Óvoda vezetője. 
 
dr. Bácskai János: Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat, a hivatal dolgozóit, 
vendégeinket, és József, Józsa, Bánk nevű jelenlévőket. Külön köszöntöm Jegyző urat, aki ma ünnepli a 
névnapját. A sok szép kihelyezett zászló egy „gesztus” a képviselők felé, mindenki arra használja, amire 
szeretné, és akkor, amikor szeretné. Minden itt felejtett zászlóért felelősséget vállalunk. Megállapítom, hogy a 
Képviselő-testület 14 fővel határozatképes, az ülést 15.05 órakor megnyitom. Javaslom, hogy a Képviselő-
testület az 57/2015. sz. – ”Javaslat a „Ferencváros József Attila Díja” kitüntetés adományozására” című, az 
56/2015. sz. – ”Javaslat a „Ferencváros Közbiztonságáért” díj adományozására” című, és az 58/2015. sz. - 
Javaslat a „Ferencváros Sportjáért” díj adományozására” című – előterjesztéseket a kiküldött meghívó szerinti 
17. napirendi pont előtt tárgyalja. Javaslom, hogy a Képviselő-testület a 66/2015. sz. – ”Javaslat a Ferencvárosi 
Drogstratégia 2015-2020. elfogadására” című – előterjesztést a kiküldött meghívó szerinti 5. napirendi pont után 
tárgyalja. A napirendi javaslattal kapcsolatban van-e valakinek észrevétele, javaslata?  
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Pál Tibor: Napirend előtt szeretnék szót kérni. 
 
Baranyi Krisztina: Napirend előtt szeretnék szót kérni. 
 
dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk a javasolt módosítások elfogadásáról. 
 
73/2015. (III.19.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 57/2015. 
sz. – ”Javaslat a „Ferencváros József Attila Díja” kitüntetés adományozására” című, az 56/2015. sz. – ”Javaslat a 
„Ferencváros Közbiztonságáért” díj adományozására” című, és az 58/2015. sz. - Javaslat a „Ferencváros 
Sportjáért” díj adományozására” című előterjesztéseket a kiküldött meghívó szerinti 17. napirendi pont előtt 
tárgyalja meg, illetve a 66/2015. sz. – ”Javaslat a Ferencvárosi Drogstratégia 2015-2020. elfogadására” című – 
előterjesztést a kiküldött meghívó szerinti 5. napirendi pont után tárgyalja meg. 
Határidő: 2015. március 19. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(17 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk a módosított napirendi javaslat elfogadásáról. 
 
74/2015. (III.19.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
 
1./ Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 
rendelet megalkotására (kétfordulós, I. forduló) 
 52/2015. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
2./ Javaslat a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati 
rendelet módosítására (egyfordulós) 
 64/2015. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 
3./ Javaslat a Ferencvárosi Drogstratégia 2015-2020. elfogadására 
 66/2015. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 
4./ Javaslat a közszolgáltatási szerződések módosítására 
 65/2015. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 
5./ Javaslat a Ferencvárosi Helytörténeti Egyesülettel történő közszolgáltatási szerződés megkötésére 
 60/2015. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 
6./ Javaslat alapítványok támogatására 
 63/2015. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 
7./ Javaslat az óvodai és a bölcsődei beiratkozás időpontjának és módjának meghatározására a 2015-2016. 
nevelési évre 

49/2015. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 
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8./ Javaslat a Csudafa Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátásával kapcsolatos pályázat kiírására, valamint a 
szakértői bizottság összetételének meghatározására 
 47/2015. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 
 
9./ Javaslat az intézmények gazdasági szervezet által ellátandó feladatai vonatkozásában bekövetkező 
változások végrehajtására 

67/2015. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

       Zombory Miklós alpolgármester 
 
10./ Javaslat a Kárpátaljai Panoráma Kulturális Alapítvány támogatására 

59/2015. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
11/ A Paris, Texas Kft. felülvizsgálati kérelme a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Bizottság VVKB 84/2015. (II.18.) sz. határozata ellen 

46/2015. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
12./ Az IF Kft. felülvizsgálati kérelme a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 
VVKB.10/2015 (I.28.) számú határozata ellen 

53/2015. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
13./ Kérdés 

55/2015., 55/2/2015. sz. előterjesztések 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina képviselő 

 
14./ Javaslat a „Ferencváros József Attila Díja” kitüntetés adományozására 
 57/2015. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Kulturális Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság, Mészáros László elnök 
 
15./ Javaslat a „Ferencváros Közbiztonságáért” díj adományozására 
 56/2015. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság, Görgényi Máté elnök 
 
16./ Javaslat a „Ferencváros Sportjáért” díj adományozására 
 58/2015. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság, Illyés Miklós elnök 
 
17./ Önkormányzati hatósági ügyek 

48/2015., 48/2/2015. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
        Kállay Gáborné alpolgármester 

(17 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
 
NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
Pál Tibor: Sok pénzt, időt és energiát fordítunk arra, hogy a kerület különböző területeire rendezési tervekkel 
rendelkezzünk, ezek elkészítése igen bonyolult, mert együtt kell működni más kerületekkel, és a Fővárossal. A 
Kvassay-zsilipnél található egy terület, ami a rendezési terveink szerint P+R parkolónak van kijelölve, és úgy 
látom, hogy néhány hete nagy erőkkel folyik a park üzembe helyezése. Két-három évvel ezelőtt is 
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nehezményeztük, hogy miért nem az eredeti funkcióra használja a Főváros a területet. Amikor azt látjuk, hogy 
milyen nehéz a város közlekedése, szerencsés lenne, ha a terület azt a funkciót töltené be, amire eredetileg is 
tervezve lett. Arról volt szó, hogy csak ideiglenesen – 1-2 évig – működik parkként a terület, most azt látjuk, hogy 
megint más lesz, mint amit eredetileg terveztünk. Kérem Polgármester urat, aki egyben fővárosi képviselő is, 
hogy próbálja meg elérni, hogy a területet a Főváros arra a célra használja, amire eredetileg a rendezési tervben 
az áldását adta, hogy a városba a főút mentén beérkező autósok le tudják tenni a gépkocsit. Most mikor az 1-es 
villamos is felújításra került, könnyen be lehet jutni. A kerületnek is sokkal jobb lenne, ha nem a Soroksári úton 
állnának végig az autók.  
 
dr. Bácskai János: Meg fogom tudni, hogy mi a helyzet. Tudomásom szerint ugyan ebbe beleszólásunk nincs, 
hiszen annak hasznait, „gyümölcseit” a Főváros szedi, ebbe beleértendő a P+R parkoló elmaradása miatti 
„haszon”, ami adott esetben elég nagy kár is lehet. 
 
Baranyi Krisztina: A kiosztott képekkel egy civilek által elindított kezdeményezésre szeretném felhívni a 
figyelmet. Kerületünk határán, a Határ út - Soroksári úttól - Gyáli útig terjedő szakszán, a Kiserdő szélén, 
elképesztő mennyiségű szemét, és a villamospálya felújítása után ott maradt építési törmelék található. Ott 
jártamkor, fényes nappal patkányok ugráltak a szeméthalmok között, mocsok és bűz uralkodik a környéken, 
közegészségügyi kockázatot jelentve a villamosmegállókban tartózkodókra, illetve az út másik oldalán lakókra. A 
szemét nagy része „kommunális” hulladék, de lomok és építési törmelék is van a területen. Ez a terület 
Ferencvároshoz tartozik, a szemét viszont nagyrészt Pesterzsébetről és Kispestről származik. Civil 
kezdeményezés eredményeként jövő hét szombaton, 2015. március 28-án, szemétszedési akció lesz a jelzett 
területen. Több helyi egyesület, környezetvédők, és „zöld gondolkodású” polgárok is csatlakoztak az akcióhoz. 
Felbuzdulva Polgármester úr pár üléssel ezelőtti felajánlásán, kérem őt és képviselőtársaimat, - kiemelve a „zöld 
eszmét zászlajára tűző” LMP-s képviselőtársamat – valamint a körzet önkormányzati képviselőjét, hogy velem 
együtt csatlakozzanak az akcióhoz. Mutassuk meg, hogy öntudatos polgárok révén készek vagyunk személyesen 
is tenni a környezetszennyezés megszűntetéséért, képesek vagyunk akár a saját kezünkkel is rendet tenni a 
lakókörnyezetünkben. Nagy kiterjedésű területről van szó, nem tudunk egy nap alatt megtisztítani több ezer 
négyzetmétert, de fel tudjuk hívni a figyelmet arra, hogy egy világváros közepén hónapokig-évekig elhúzódóan ne 
uralkodhassanak ilyen állapotok. Szeretném felkérni Polgármester urat, hogy a jelzett napra önkormányzatunk 
gondoskodjon az összeszedett szemét elhelyezésére szolgáló tároló konténer kihelyezéséről, és a hulladék 
elszállításáról. 
 
dr. Bácskai János: Amennyiben a költségfedezet rendelkezésre áll, akkor tudjuk teljesíteni a kérést. 
Természetesen minden jóakaratú, jó szándékú ember hozzájárulását a köztisztasághoz megköszönjük, a 
hozzánk tartozó területeken el fogjuk végezni az elhárító munkát, ameddig a „takarónk ér”, amennyi pénzünk van. 
Kíváncsi lennék, hogy honnan tudja, hogy kispesti és pesterzsébeti polgárok szórják el a szemetet. Ha a 
„hulladékszóró kedv” olyan mértékű lesz, ami meghaladja a képességünket, akkor sajnos arra nem tudok mit 
válaszolni. 
 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 
 
1./ Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről 
szóló rendelet megalkotására (kétfordulós, I. forduló) 
 52/2015. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
dr. Bácskai János: Várom a kérdéseket, hozzászólásokat. 
 
Kulpinszky Eleonóra: Örülök a rendeletnek, és szeretném előrebocsátani, hogy a második fordulóra érdemes 
lenne néhány olyan cselekményt is megvizsgálni, ami lefed olyan területeket is, amik nincsenek nevesítve. 
Természetesen ezekre javaslatot fogok tenni. 
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Mezey István: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta, és örömmel fogadta az előterjesztést. Több olyan szóbeli 
kiegészítés is elhangzott, amiknek írásba foglalását kértem a bizottsági tagoktól. Szerintem ez a rendelet még jó 
párszor a Képviselő-testület elé kerül további finomításra, bővítésre. Látszott a bizottsági ülésen, hogy egy jó 
együttgondolkodás indult el, és remélem, hogy a kiegészítéseket szövegesen is át tudom adni az előterjesztőnek. 
A bizottság egyhangúan támogatta az előterjesztést. 
 
dr. Bácskai János: Ha bárkinek jobbító javaslata van, az tegye meg a két forduló között, és akkor a második 
fordulóban el tudjuk fogadni a rendeletet. 
 
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk az 52/2015. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
75/2015. (III.19.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 52/2015. 
sz. előterjesztés mellékletét a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről szóló …/2015.(….) rendelet tervezeteként elfogadja, és a kifüggesztéssel egyetért. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Szabó József Zoltán jegyző 

(15 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
 
2./ Javaslat a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) 
önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulós) 
 64/2015. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 
dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Kállay Gáborné: Az előterjesztésben tévedésből maradt benne a „valamint az évente egy alkalommal adható 
helyi gyógyszertámogatásban részesülők körének bővítésére” szövegrész, ezt kérem törölni. 
 
Illyés Miklós: Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság egyhangúan támogatta ezeket a technikai jellegű 
módosításokat. Jónak tartjuk a „Ferencváros” név odaillesztését a rendeletek elé, hiszen nem kötelező, hanem 
adható támogatásokról van szó. 
 
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk az egyfordulós tárgyalásról a 64/2015. számú 
előterjesztés alapján. 
 
76/2015. (III.19.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a pénzbeli és 
természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
….../2015. (….) önkormányzati rendeletet ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg és fogadja el. 
Határidő: 2015. március 19.  
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(17 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a rendelet megalkotásáról a 64/2015. számú 
előterjesztés alapján. 
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Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 16 igen, 0 nem, 1 
tartózkodás mellett megalkotja az 10/2015. (III.24.) önkormányzati rendeletét a pénzbeli és természetbeni 
ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
 
3./ Javaslat a Ferencvárosi Drogstratégia 2015-2020. elfogadására 
 66/2015. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 

dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Kállay Gáborné: A cím helyesen így hangzik: „Ferencvárosi Drogellenes Stratégia”. Kérem a javítását. 
 

Illyés Miklós: Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság megtárgyalta, és jónak tartotta az előterjesztést. 
Nagyon jó helyzetelemzést tartalmaz, amire az egész épül. Közel 800 fő 7., 8. és 10. osztályos gyereket 
kérdeztek meg az alkohol-, dohányzás és a drogfogyasztásról. Azért meg kell jegyezni, hogy ebben az 
életkorban a gyerekek szeretnek „nagyokat” mondani, de ezzel együtt a kerület a budapesti, és az országos 
statisztikákban szereplő adatoktól nem tér el jelentősen. Már lassan általános, hogy feltárjuk az erősségeinket, 
gyengeségeinket, és a lehetőségeket, veszélyeket. A kerület az ellátás területén jól áll, többek között 2012. 
szeptember óta van ifjúsági és drogprevenciós referense is. A stratégiának három fontos alappillére van, az első 
a megelőzés, „prevenció”, a második a kezelés, „rehabilitáció”, a harmadik a kínálat csökkentése. Nagy vita nem 
volt, egy hozzászólás volt, hogy a plázákban elég alacsony a szint, a drog nem ott cserél gazdát. A bizottság 
egyhangúan támogatta a Drogellenes Stratégiát. 
 
Baranyi Krisztina: Ez egy kitűnő anyag, kitűnő szakemberek készítették, széleskörű szakmai munka van 
mögötte. Az összes kerületben jelenlévő, ilyen profillal foglalkozó szervezet részt vett az elkészítésében. Ez egy 
6 évre szóló stratégia, nem mindegy hogyan valósítjuk meg, a prevenciónál milyen eszközöket adunk a tanárok 
kezébe. A kérdés, hogy 6 év alatt ebből mit, és hogyan sikerül megvalósítani. 
 

Kállay Gáborné: A Drogellenes Stratégiához évente akcióterv készül, ami mindig alkalmazkodik az aktuális 
helyzethez. Minden év február 15-ig értékeljük az előző évi eredményeket, és a következő évi akciótervet ehhez 
szabjuk meg. 
 

dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 66/2015. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
77/2015. (III.19.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 
66/2015. számú előterjesztés 1. számú mellékletét képező 2015-2020 időtartamra vonatkozó Ferencvárosi 
Drogellenes Stratégiát. 
Határidő: 2015. március 19. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(17 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
 
4./ Javaslat a közszolgáltatási szerződések módosítására 
 65/2015. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 
dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 



7 

 

Kállay Gáborné: A Karaván Művészeti Alapítvány közszolgáltatási szerződés módosításában a 4.) bekezdésben 
a „2014. évre” szövegrészt kérem javítani „2015. évre”, illetve a „kétmillió-ötszázezer forint” szövegrészt „kétmillió 
forint” szövegre. 
 
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 65/2015. sz. előterjesztés 1. sz. határozati 
javaslatáról. 
 
78/2015. (III.19.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata és a MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány között 
létrejött közszolgáltatási szerződés módosítását a 65/2015. számú előterjesztés 1. sz. mellékletének 
megfelelően.  
Határidő: 2015. március 19. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

(16 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 65/2015. sz. előterjesztés 2. sz. határozati 
javaslatáról. 
 
79/2015. (III.19.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata és az Erdődy Kamarazenekar Alapítvány között 
létrejött közszolgáltatási szerződés módosítását a 65/2015. számú előterjesztés 1. sz. mellékletének 
megfelelően.  
Határidő: 2015. március 19. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

(16 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 65/2015. sz. előterjesztés 3. sz. határozati 
javaslatáról. 
 
80/2015. (III.19.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata és a Turay Ida Színház Közhasznú Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság között létrejött közszolgáltatási szerződés módosítását a 65/2015. számú 
előterjesztés 1. sz. mellékletének megfelelően.  
Határidő: 2015. március 19. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

(16 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 65/2015. sz. előterjesztés 4. sz. határozati 
javaslatáról. 
 
81/2015. (III.19.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata és a Karaván Művészeti Alapítvány között létrejött 
közszolgáltatási szerződés módosítását a 65/2015. számú előterjesztés 1. sz. mellékletének megfelelően.  
Határidő: 2015. március 19. 
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Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
(16 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 

(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 65/2015. sz. előterjesztés 5. sz. határozati 
javaslatáról. 
 
82/2015. (III.19.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a 
Polgármestert, hogy gondoskodjon a 65/2015. sz. előterjesztés alapján az 1-4. pontokban nevesített 
közszolgáltatási szerződésmódosítások aláírásáról. 
Határidő: 2015. március 19. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(16 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 65/2015. sz. előterjesztés 6. sz. határozati 
javaslatáról. 
 
83/2015. (III.19.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza 
a Polgármestert, hogy a 2016. évi költségvetés függvényében a közszolgáltatási szerződéseket 65/2015. sz. 
előterjesztés alapján az 1.-4. pontokban nevesített közszolgáltatókkal szükség szerint újratárgyalja. 
Határidő: 2016. évi költségvetés  
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(16 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
 
5./ Javaslat a Ferencvárosi Helytörténeti Egyesülettel történő közszolgáltatási szerződés megkötésére 
 60/2015. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 
dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Kállay Gáborné: Javaslom, hogy a Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület éves közszolgálati díját 3 millió 
forintban állapítsa meg a Képviselő-testület. 
 
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 60/2015. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
84/2015. (III.19.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1./ a Ferencvárosi Helytörténeti Egyesülettel a kerület helytörténeti hagyományainak ápolására, a helytörténeti 
értékek feltárására, gyűjtésére, dokumentálására bruttó 3 000 000,- Ft összegben 2015. december 31. napjáig 
közszolgáltatási szerződést köt. 
Határidő: 2015. március 19. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
2./ felkéri Polgármestert, hogy gondoskodjon jelen 60/2015. számú előterjesztés 3. számú mellékletét képező 
közszolgáltatási szerződés aláírásáról. 
Határidő: döntést követő 30 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 



9 

 

(17 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
 
6./ Javaslat alapítványok támogatására 
 63/2015. sz. előterjesztés  

Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 
dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Kállay Gáborné: Javaslom, hogy a Peter Cerny Alapítvány részére 500 ezer forint összegű, illetve az Ars Nova 
Sacra Énekegyüttes Alapítvány javára 300 ezer forint összegű támogatást állapítson meg a Képviselő-testület. 
 
Illyés Miklós: Érdekes előterjesztés, mivel két bizottság tárgyalta. Érinti a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi 
Bizottságot és az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottságot is. Ha az előkészítés korrektebb lett volna, akkor 
könnyebben ment volna. Alpolgármester asszony végül is elmondta a lényeget. A bizottságok támogatták az 
előterjesztést. 
 
dr. Bácskai János: Nem látok abban semmi „kivetni valót”, ha az egyik bizottság belelát a másik bizottság 
munkájába, legfeljebb nem szól hozzá semmit. Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 63/2015. számú 
előterjesztés 1. sz. határozati javaslatának „A” verziójáról. 
 
85/2015. (III.19.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Peter Cerny 
Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért zökkenőmentes működéséhez szükséges mentőautók 
üzemeltetési költségeit bruttó 500 000,- Ft összegben támogatja a 2015. évi költségvetés 3143. számú „Szociális 
és köznevelési feladatok” költségvetési sorának terhére, és felkéri Polgármestert, hogy gondoskodjon a 
támogatás kifizetéséhez szükséges megállapodás megkötéséről. 
Határidő: döntést követő 30 napon belül  
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(17 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 63/2015. számú előterjesztés 2. sz. 
határozati javaslatának „A” verziójáról. 
 
86/2015. (III.19.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Ars Nova 
Sacra Énekegyüttes Alapítvány fellépéseihez szükséges formaruha beszerzését bruttó 300 000,- Ft összegben 
támogatja a 2015. évi költségvetés 3146. számú „Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok” költségvetési 
sorának terhére, és felkéri Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatás kifizetéséhez szükséges 
megállapodás megkötéséről. 
Határidő: döntést követő 30 napon belül  
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(14 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) 
Baranyi Krisztina képviselő nem szavazott. 

(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
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7./ Javaslat az óvodai és a bölcsődei beiratkozás időpontjának és módjának meghatározására a 2015-
2016. nevelési évre 

49/2015. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 

 
dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Zombory Miklós: A bölcsődékbe a beiratkozás folyamatos, nincs határideje. Az óvodák beiratkozás időpontját 
2015. április 20-24. között határozza meg. Érdekesség, hogy amelyik gyerek augusztus 31-ig betölti a 3. életévét, 
az vihető óvodába, legalább 4 órában, 3-5 éves koráig. 5-6 éves kor között nem lehet választani, nem lehet 
családi óvodába vinni, hanem állami intézménybe kell járatni. 
 
Illyés Miklós: Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság egyhangúan támogatta az előterjesztést. 
 
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 49/2015. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
87/2015. (III.19.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1./ a 2015/2016. nevelési évre az óvodai beiratkozás időpontját 2015. április 20-24. között határozza meg. 
2./ a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott óvodákban a beíratást 2015. 
április 20-24. között az alábbi időpontokban határozza meg: 

2015. 

Óvoda neve 
április 20. 

hétfő 
 

 április 21. 
kedd 

 

április 22. 
szerda 

 

április 23. 
csütörtök 

 

április 24. 
péntek 

 

Epres  
Óvoda 
 

8.00-12.00 óra  15.00-18.00 óra 9.00-12.00 óra 15.00-18.00 óra 9.00-12.00 óra 

Csudafa  
Óvoda 
 

8.00-16.00 óra 8.00-16.00 óra 8.00-16.00 óra 8.00-16.00 óra 8.00-16.00 óra 

Csicsergő 
Óvoda 

8.00-11.00 óra 

 13.00-17.00 óra  

8.00-11.00 óra 

 13.00-16.00 óra  

8.00-11.00 óra 

 13.00-17.00 óra  

8.00-11.00 óra  8.00-11.00 óra  

Kerekerdő 
Óvoda 
 

8.00-16.00 óra 8.00-16.00 óra 8.00-16.00 óra 8.00-16.00 óra 8.00-16.00 óra 

Kicsi Bocs 
Óvoda 
 

8.00-16.00 óra 8.00-14.00 óra 8.00-16.00 óra 8.00-14.00 óra 8.00-12.00 óra 

Liliom 
Óvoda 
 

8.00-16.00 óra 8.00-15.00 óra 8.00-16.00 óra  8.00-15.00 óra 7.00-14.00 óra 

Méhecske 
Óvoda 
 

8.00-12.00 óra 15.00-17.30 óra 8.00-12.00 óra 15.00-17.30 óra 8.00-12.00 óra 

Napfény 
Óvoda 
 

8.00-17.00 óra 8.00-12.00 óra 13.00-17.00 óra 10.00-16.00 óra 8.00-12.00 óra 

Ugrifüles 
Óvoda 
 

8.00-12.00 óra 14.00-17.00 óra 8.00-12.00 óra 14.00-17.00 óra 8.00-12.00 óra 
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Határidő: 2015. március 19. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester  
3./ az óvodába történő jelentkezés módjáról szóló fenntartói hirdetményt az 49/2015. számú előterjesztés 1. 
számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
Határidő: 2015. március 19. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester  
4./ felkéri Polgármestert, hogy gondoskodjon a fenntartói hirdetmény helyben szokásos módon történő 
közzétételéről. 
Határidő: 15 nap a közzétételre 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester  
5./ a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézményekben - az engedélyezett létszám mértékéig – a felvétel 
folyamatosan történik. 
Határidő: 2015. március 19. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester  

(17 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
 
8./ Javaslat a Csudafa Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátásával kapcsolatos pályázat kiírására, 
valamint a szakértői bizottság összetételének meghatározására 
 47/2015. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 
 
dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
Zombory Miklós: Bolláné Vörös Ágotának 2015. július 31. napjával megszűnik az intézményvezetői 
megbízatása, eléri azt a kort, amikor nyugállományba tud vonulni, ezért kell kiírni a pályázatot. 
 
dr. Bácskai János: Bolláné Vörös Ágotának köszönjük az eddigi munkáját, amire majd még megfelelő hely és 
fórum áll rendelkezésre. 
 
Illyés Miklós: Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság megszavazott egy három főből álló pályázatokat 
értékelő szakértői bizottságot, ahol változás egy főben van a megszokott tagokhoz képest. A bizottság 
egyhangúan támogatta az előterjesztést. 
 
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 47/2015. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
88/2015. (III.19.) sz. 

Határozat 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1./ a Csudafa Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására a magasabb vezetői pályázatot a 47/2015. sz. 
előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal kiírja. 
Határidő: 2015. március 19. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester  
2./ felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat közzétételéről a hatályos jogszabályoknak megfelelően 
gondoskodjon. 
Határidő: 2015. március 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
3./ a Csudafa Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására benyújtandó pályázatokat értékelő szakértői bizottság 
összetételét az alábbiak szerint határozza meg: 
Kakuja Klára   óvodai tanügyigazgatás és intézményértékelési szakértő 
Farkasné Egyed Zsuzsanna óvodai tanügyigazgatás, szervezet és minőségfejlesztés 
Pósch Mária   óvodai tanügyigazgatás, pedagógiai értékelés 
Határidő: 2015. március 19, 



12 

 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
4./ a szakértői bizottság tagjainak megbízási díját bruttó 20.000,- Ft/fő/benyújtott pályázatok összegben 
határozza meg. 
5./ felkéri a Polgármestert, hogy a szakértők megbízási szerződésének aláírásáról gondoskodjon a 3142. 
„pedagógiai feladatok” költségvetési sor terhére. 
Határidő: 2015. április 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(16 igen, egyhangú) 
Hidasi Gyula képviselő nem szavazott. 

(A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 
 
 
9./ Javaslat az intézmények gazdasági szervezet által ellátandó feladatai vonatkozásában bekövetkező 
változások végrehajtására 

67/2015. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

        Zombory Miklós alpolgármester 
 
dr. Bácskai János: Kérdezem az előterjesztőket, kívánják-e kiegészíteni? 
 
Zombory Miklós: Jogszabályváltozás folytán szükséges volt a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltető Központ 
kijelölése az óvodák és a Ferencvárosi Művelődési Központ gazdasági szervezeti feladatainak ellátására, 
amelyről már az előző ülésen döntött a Képviselő-testület. A döntésnek megfelelően az Alapító Okiratokban is 
szerepeltetni kellett, az előterjesztéshez csatolt munkamegosztást és felelősségvállalás rendjét tartalmazó 
megállapodásokban rögzített módon. A hivatal érintett irodája, a Humánszolgáltatási Iroda elkészítette az Alapító 
Okiratok módosítását oly módon, hogy azok egyrészről megfeleljenek a Magyar Államkincstár honlapján 
közzétett formanyomtatvány előírásainak az Államháztartási törvény 111.§ (26) bekezdésének megfelelően, 
másrészről megtörtént a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok, és szakágazatok osztályozási 
rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet módosulásainak átvezetése, a kormányzati funkciókódok 
hatályosítása. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltető Központ Alapító Okiratában telephelyként feltüntetésre 
került valamennyi óvoda és a Ferencvárosi Művelődési Központ székhelye. Kérem a Képviselő-testületet, hogy a 
módosító okiratokat és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratokat fogadja el. 
 
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 67/2015. számú előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
89/2015. (III.19.) sz. 

Határozat 
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 67/2015. sz. előterjesztés 12. 
számú melléklete 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 67/2015. sz. előterjesztés 13. 
számú melléklete 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 67/2015. sz. előterjesztés 14. 
számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 
Határidő: 2015. március 19. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
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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 67/2015. sz. előterjesztés 15. 
számú melléklete 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 a 67/2015. sz. előterjesztés 16. 
számú melléklete 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 a 67/2015. sz. előterjesztés 
17. számú melléklete 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 a 67/2015. sz. előterjesztés 18. 
számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 
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 a 67/2015. sz. előterjesztés 19. 
számú melléklete 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 a 67/2015. sz. előterjesztés 
20. számú melléklete 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 a 67/2015. sz. előterjesztés 21. számú melléklete 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 232 
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Üzemeltetési Központ 

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 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 

(17 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 67/2015. számú előterjesztés 1. normatív 
határozati javaslatáról. 
 
90/2015. (III.19.) sz. 

Határozat 
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 
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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 

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: 
 

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 
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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 
alapterülete 
(m2) 

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 m2 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 Intézmény 
Üzemeltetési Központ  felelős a 
hozzá rendelt költségvetési 
szerv működtetéséért, a 
használatban lévő vagyon 
használatával, védelmével 
összefüggő feladatok 
teljesítéséért. 

 
 
óvodai 
nevelés, 
ellátás 2 1096 Budapest, 

Thaly Kálmán u. 
17. sz. 
 
 
 
 

37.716/1 hrsz. 
alatt felvett 
hátulsó épület 
 
 
 

a játszóudvar céljára. 

600 m2 

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

37.406 hrsz. 
alatt  
felvett  
ingatlan  

428 m2 játszóudvar 

 
37.422 hrsz.  
 

 
352 m2 

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. 
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10. Jelen Módosító Okirat 2015. április 01. napján lép hatályba. 
 
11. A módosító okiratot Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 90/2015. (III. 19.) számú 
határozatával hagyta jóvá.  
 
Budapest, 2015. március 19. 
 

P.H. 
  ______________________  
 dr. Bácskai János 
 polgármester 
Határidő: 8 nap  
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 (17 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 67/2015. számú előterjesztés 2. normatív 
határozati javaslatáról. 
 
91/2015. (III.19.) sz. 

Határozat 
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: 
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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: 

 
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: 
 

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: 
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 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 
(m2) 

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 
m2 
Udvar: 6000 
m2 
 

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

óvodai 
nevelés, 
ellátás 

2 1095 Budapest, 
Soroksári út 136. sz. 

38.191/2 hrsz.   Épület: 375 
m2 Udvar: 478 
m2 

óvodai 
nevelés, 
ellátás 

8.Az alapító okirat záró rendelkezése – mely a módosított okiratban 7. pont alatt szerepel –helyébe a következő 
rendelkezés lép:  
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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 91/2015. (III.19.) számú 

határozatával hagyta jóvá.  
 

Budapest, 2015. március 19. 
P.H. 

  ______________________  
 dr. Bácskai János 
 polgármester 
Határidő: 8 nap  
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 (17 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 67/2015. számú előterjesztés 3. normatív 
határozati javaslatáról. 
 
92/2015. (III.19.) sz. 

Határozat 
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: 
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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 

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. 
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 
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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 
(m2) 

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: 2809m2 

Épület 689m2,  
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 Intézmény 
Üzemeltetési Központ  
felelős a hozzá rendelt 
költségvetési szerv 
működtetéséért, a 
használatban lévő vagyon 
használatával, védelmével 
összefüggő feladatok 
teljesítéséért . 

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, 137/2014. (V.15.) számú határozattal elfogadott alapító okiratot visszavonom. 
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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 92/2015. (III.19.) számú 
határozatával hagyta jóvá.  
 

Budapest, 2015. március 19. 
 

P.H. 
  ______________________  
 dr. Bácskai János 
 polgármester 
Határidő: 8 nap  
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 (17 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 67/2015. számú előterjesztés 4. normatív 
határozati javaslatáról. 
 
93/2015. (III.19.) sz. 

Határozat 
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. 



24 

 

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 
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: 
 

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: 
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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 (m2) 

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 m2 

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

óvodai 
nevelés, 
ellátás 

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 

óvodai 
ellátás, 
nevelés 
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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, 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 93/2015. (III.19.) számú 
határozatával hagyta jóvá.  
 
Budapest, 2015. március 19. 
 

P.H. 
  ______________________  
 dr. Bácskai János 
 polgármester 
Határidő: 8 nap  
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 (17 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 67/2015. számú előterjesztés 5. normatív 
határozati javaslatáról. 
 
94/2015. (III.19.) sz. 

Határozat 
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. 
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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 
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 
 

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: 
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 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 
(m2) 

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 m2  
Udvar: 
630,80.m2  

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

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, 139/2014. (V.15.) számú határozattal elfogadott alapító okiratot visszavonom. 
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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 94/2015. (III.19.) számú 
határozatával hagyta jóvá.  
 
Budapest, 2015. március 19. 
 

P.H. 
  ______________________  
 dr. Bácskai János 
 polgármester 
Határidő: 8 nap  
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 (17 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 67/2015. számú előterjesztés 6. normatív 
határozati javaslatáról. 
 
95/2015. (III.19.) sz. 

Határozat 
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: 
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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 
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: 
 

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 
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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 (m2) 

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 m2  
Épület:  
788.74 m2  
  

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

óvodai 
nevelés, 
ellátás 
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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 95/2015. (III.19.) számú 
határozatával hagyta jóvá.  
 
Budapest, 2015. március 19. 
 

P.H. 
  ______________________  
 dr. Bácskai János 
 polgármester 
Határidő: 8 nap  
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 (17 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 67/2015. számú előterjesztés 7. normatív 
határozati javaslatáról. 
 
96/2015. (III.19.) sz. 

Határozat 
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 
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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 
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 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 
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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 (m2) 

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 m2 

 

Épület: 
428 m2 

 

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

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, 141/2014. (V.15.) számú határozattal elfogadott alapító okiratot visszavonom. 
 
9. Az Alapító okirat 8-12. pontja elhagyásra kerül. 
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10. Jelen Módosító Okirat 2015. április 01. napján lép hatályba. 
 

11. A módosító okiratot Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 96/2015. (III.19.) számú 
határozatával hagyta jóvá.  
 
Budapest, 2015. március 19. 
 

P.H. 
  ______________________  
 dr. Bácskai János 
 polgármester 
Határidő: 8 nap  
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 (17 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 67/2015. számú előterjesztés 8. normatív 
határozati javaslatáról. 
 
97/2015. (III.19.) sz. 

Határozat 
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 
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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 

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. 
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 
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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 
(m2) 

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 m2 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 
Intézmény 
Üzemeltetési 
Központ felelős a 
hozzá rendelt 
költségvetési szerv 
működtetéséért, a 
használatban lévő 
vagyon 
használatával, 
védelmével 
összefüggő feladatok 
teljesítéséért. 

óvodai 
nevelés, 
ellátás 
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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 97/2015. (III.19.) számú 
határozatával hagyta jóvá.  
 
Budapest, 2015. március 19. 

P.H. 
  ______________________  
 dr. Bácskai János 
 polgármester 
Határidő: 8 nap  
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 (17 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 67/2015. számú előterjesztés 9. normatív 
határozati javaslatáról. 
 
98/2015. (III.19.) sz. 

Határozat 
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 
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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 
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:  

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 
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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 
(m2) 

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 
m2  

„B” épület: 
3046 m2 
  
Udvar: 6930 
m2 

 

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

óvodai 
nevelés, 
ellátás 
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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 98/2015. (III.19.) számú 

határozatával hagyta jóvá.  
 

Budapest, 2015. március 19. 
 

P.H. 
  ______________________  
 dr. Bácskai János 
 polgármester 
Határidő: 8 nap  
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 (17 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 67/2015. számú előterjesztés 10. normatív 
határozati javaslatáról. 
 
99/2015. (III.19.) sz. 

Határozat 
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 
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   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 
 

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 
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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 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 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 
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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. 

 
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 99/2015. (III.19.) számú 
határozatával hagyta jóvá.  
 
Budapest, 2015. március 19. 
 

P.H. 
  ______________________  
 dr. Bácskai János 
 polgármester 
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Határidő: 8 nap  
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 (17 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
dr. Bácskai János: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 67/2015. számú előterjesztés 11. normatív 
határozati javaslatáról. 

 
100/2015. (III.19.) sz. 

Határozat 
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. 

12 1098 Budapest, Lobogó u. 1. 

13 1098 Budapest, Toronyház u. 21. 
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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. 

 
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: 
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 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 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. 
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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. 
 
10./ A módosító okiratot Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 100/2015. (III.19.) számú 
határozatával hagyta jóvá.  
 
Budapest, 2015. március 19. 
 

P.H. 
  ______________________  
 dr. Bácskai János 
 polgármester 
Határidő: 8 nap  
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 
 
10./ Javaslat a Kárpátaljai Panoráma Kulturális Alapítvány támogatására 

59/2015. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
dr. Bácskai János: Köszönöm, nem. 
 
Mészáros László: A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság napirendjén nem szerepelt az 
előterjesztés, de a helyszínen felvételre került, mivel a testvérvárosi kapcsolatokkal a bizottság foglalkozik. A 
bizottság támogatta a Beregszász Megyei Jogú Városban létesülő állatmenhely létesítését. 
 
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk az 59/2015. számú előterjesztés „A” határozati 
javaslatáról. 
 
101/2015. (III.19.) sz. 

Határozat 
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
„Kárpátaljai Panoráma” Kulturális Alapítvány részére 250.000 Ft támogatást nyújt a Beregszász Megyei Jogú 
Városban létesülő állatmenhely létesítése és beüzemelése céljára, és felkéri a Polgármestert a támogatási 
szerződés megkötésére. 
Határidő: 2015. március 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(14 igen, 0 nem, 3 tartózkodás) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
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11./ A Paris, Texas Kft. felülvizsgálati kérelme a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Bizottság VVKB 84/2015. (II.18.) sz. határozata ellen 

46/2015. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
dr. Bácskai János: Remélem, hogy a bizottság bölcs döntést hozott. 
 
Görgényi Máté: A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést, annak ellenére, hogy a saját döntését nem tudja felülbírálni, az eljárásrend alapján a Képviselő-
testület jogosult erre. A bizottság azt javasolja, hogy a Képviselő-testület hagyja helyben a Városfejlesztési, 
Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság korábbi döntését. Az előterjesztésből kiderül, hogy az illetékes 
iroda megvizsgálta a szituációt, és úgy ítélte meg, hogy a 2 méteres gyalogosforgalomra biztosított hely nem áll 
rendelkezésre. A bizottság az első döntésével egyidejűleg lehetőséget biztosított a Paris, Texas Kft. részére, 
hogy egyéb területen az 5 négyzetméteres területüket pótolják egy jelentősen nagyobb területtel. A Kft. az 
igényét jelezte, és a bizottság tegnap egy másik napirend keretében ezt oda is ítélte.  
 
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 46/2015. számú előterjesztés „B” határozati 
javaslatáról. 
 
102/2015. (III.19.) sz. 

Határozat 
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Paris, 
Texas Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 22.) kérelmének nem ad helyt, a Városfejlesztési, 
Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság VVKB 84/2015. (II.18.) számú határozatát helyben hagyja. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(16 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
 
12./ Az IF Kft. felülvizsgálati kérelme a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Bizottság VVKB.10/2015 (I.28.) számú határozata ellen 

53/2015. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Kállay Gáborné: Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni? 
 
dr. Bácskai János: Kíváncsian várom a bizottság javaslatát. 
 
Görgényi Máté: A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést. Figyelembe véve azt a korábban kinyilvánított szándékot, hogy a rendeletünkben az ötszörös 
pénzbírságot valamilyen mérlegelési szempont alapján lehessen sávban csökkenteni, ennek függvényében 
„precedens” értékkel a bizottság korábbi döntését módosítva a büntetési díjtétel 50%-os csökkentését javasolja a 
Képviselő-testületnek. A későbbiekben előrevetítjük a rendeletben az ötszörös büntetési díjtételt módosítását 
egyfajta sávos büntetés lehetőségére. 
 
Kállay Gáborné: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk az 53/2015. számú előterjesztés „A” határozati 
javaslatáról. 
 
103/2015. (III.19.) sz. 

Határozat 
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az IF Kft. 
(székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 19.) kérelmének helyt ad, a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és 
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Környezetvédelmi Bizottság VVKB 10/2015. (I.28.) számú határozatát megváltoztatja, és úgy dönt, hogy a 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, 
Budapest IX. kerület Ráday utca 19. szám előtti parkolósáv 20 m2-es, illetve a Budapest IX. kerület Ráday utca 
19. szám előtti használaton kívüli buszmegálló 18 m2-es és a mellette lévő gyalogjárda 12 m2-es területére a 
2014. június 1. – 2014. július 25. közötti időszakra vendéglátó-terasz engedély nélküli kihelyezése után az IF Kft. 
részére megállapított 3.105.500,-Ft közterület használati díjtartozást 50 %-os mértékben csökkenti, 1.552.750,-
Ft-ra, melyet egy összegben köteles megfizetni.  
Határidő: 15 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 (17 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 
 
 
13./ Kérdés 

55/2015., 55/2/2015. sz. előterjesztések 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina képviselő 

 
Baranyi Krisztina: Megkaptam a választ, remélem Képviselőtársaim is elolvasták. Nagyon nagy gondok vannak 
itt. A kérdésem beadásától számított egy héten belül több olyan információhoz is jutottam, ami azt mutatja, hogy 
ez a környezetszennyezés sokkal komolyabb, és sokkal nehezebb lesz elhárítani, mint gondoltam. Az a bizonyos 
kiírás, ami visszavonásra került, és Polgármester úr említ a válaszában, kizárólag a tényfeltárást szolgálta volna, 
nem a kármentesítést, de mivel visszavonták, ilyen pénz nem lesz. Látom, hogy levelet írtunk, hogy mikor lesz 
újra ajánlati felhívás. Az a rossz hírem van, hogy információim szerint azért vonták vissza, mivel a vegyiművek 
területén már történt uniós pénzből kármentesítés, ez megnehezíti a helyzetet, tehát valószínűleg nem fogunk 
ismételt támogatást elnyerni. A felszámolás is nehezíti a helyzetet, az információim szerint a felszámoló nem 
könnyíti meg ennek az állapotnak a szintentartását sem, másrészt volt vételi ajánlat a területre - akik felajánlották 
a terület kármentesítését is, - de a felszámoló maga hiúsította meg. Ami azonnali beavatkozást igényelne, az 
legalább annak a 2000 tonna fokozottan veszélyes anyagnak az elszállítása, ami ott található. Szeretném azzal 
megvilágítani a helyzetet, hogy a nagy botrányt kavart hortobágyi környezetszennyezés anyagai - amire 400 
millió forintot adott a kormány - össze sem hasonlíthatók a IX. kerületi Illatos úti telepen tárolt anyagok 
veszélyességével. Nyilván a talaj és a talajvíz kármentesítése jóval nagyobb összeg, és nem tudom, hogy erre 
milyen lehetőség adódik, de az biztos, hogy az itt élők a leginkább veszélyeztetettek. Itt nem egy róka fog 
elpusztulni, mint a Hortobágyon, ahol ez hívta fel a figyelmet a környezetszennyezésre, hanem sokkal nagyobb a 
baj. Kérem, hogy kezdeményezze a Képviselő-testület legalább a 10 000 hordónyi - talán klórszármazék, de nem 
értek hozzá - elszállítását, akár a környező kerületek polgármestereivel, akár a felszámolókkal, akár az illetékes 
minisztériumi államtitkársággal, de ezt a helyzetet minél hamarabb fel kell számolni. 
 
dr. Bácskai János: Nagyon örülök, hogy Képviselő asszony ennyire a szívén viseli a vegyiművek sorsát. Ez úgy 
hangzott, mintha mi erről a jelenségről nem tudnánk semmit. Érdemes lesz visszahallgatnia, ha érdekli a saját 
szavainak a sorrendje, hogy miként kelt pánikot, és miként állít magabiztosan olyan tényeket, amikről a végén el 
is ismeri, hogy nem is tudja, hogy „mennyi az annyi”. Egyetlen pontos adat a 2000 tonna volt, azon kívül minden 
más adat tényszerűen nem igaz. Az sem igaz, hogy nem történt ez ügyben semmi, hiszen csak a 
Környezetvédelmi Főfelügyelőség több ízben szabott ki összességében több mint 20 millió forint büntetést. Az a 
400 millió forint, amit az Alföldi hortobágyi esettel kapcsolatban mondott, az itt vicces összegnek számítana, 
hiszen szakértői becslések szerint több milliárd forintnyi összeg kellene a teljes kármentesítés végrehajtására. 
Jelenleg nem tudunk olyan jelöltről, aki ezt az összeget be tudná fizetni. Olyan megoldás körvonalazódik, hogy az 
állam „száll be” több éven keresztüli, minden évben egységes teherviseléssel a kármentesítési folyamat 
véghezvitelébe. A felesleges pánikkeltést talán a törvény is bünteti, remélem, hogy van ilyen törvény. Ennek 
semmi értelme, annak viszont igen, hogy a felelősök tegyenek valamit. Több ízben kértem, hogy a „felszámoló 
művésztől” szabaduljon meg, aki tud, hiszen még arra sem voltak képes, hogy letakarja azt a több ezer hordót, 
ami a vegyiművek udvarán található. Köszönjük az észrevételt, az Államtitkárságon folyamatban van az ügy. A 
kiírás eredménytelenségének meg jobban utána kellene néznie. Remélem, hogy mielőbb megoldódik az ügy, 
hiszen már sok éve küzdünk azért, hogy javulás álljon be, de jelenleg nem sok sikerrel. 
 
A Képviselő-testület a napirenddel kapcsolatban határozatot nem hozott. 
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Kállay Gáborné: Sok szeretettel hívok meg mindenkit 2015. április 11-én – a Költészet Napján - 11.00 órakor a 
Gát u. 3. sz. alatt tartandó, József Attila emlékhely ünnepélyes megnyitójára. Ez egy rendkívüli esemény, a 
„József Attila kultusz” megteremtésének kezdő állomása, a megnyitó a szokványostól eltérő lesz, hiszen Balog 
Zoltán miniszter úr várhatóan elfogadja a meghívásunkat, tehát Polgármester úr és a Miniszter úr fogják 
megnyitni az emlékhelyet. 14 kortárs magyar költő vállalta el, hogy „szonett-koszorút” ír József Attila „Hazám” 
című versére. Jordán Tamás fogja az eseményt „moderálni”. 
 
dr. Bácskai János: Tisztelettel meghívok mindenkit én is, és remélem, hogy a vasárnapi elmaradt bevásárlást 
az ünnepség után is meg tudják oldani. Akinek nem sikerül eljönni az ünnepségre, az a ferencvárosi 9.TV élő 
közvetítésében, illetve a MTV1, MTV2 műsorából is nyomon követheti az eseményeket. Zárt ülést rendelek el.  
 
A 14-17. sz. napirendekkel kapcsolatos hozzászólások és 104-110/2015. (III.19.) sz. határozatok a zárt 
ülésről készült jegyzőkönyvben találhatóak. 
 
dr. Bácskai János: Előre láthatólag 2015. április közepén lesz a következő ülés. A Költészet Napján kívül várunk 
mindenkit a 2015. április 10-én 18.00 órakor a Ferencvárosi Művelődési Központban tartandó emlékestre, Gryllus 
Dániel és a Kaláka együttes közreműködésével. Áldott, békés Húsvéti Ünnepeket kívánok! Köszönöm a 
részvételt, a képviselő-testületi ülést 16.10 órakor bezárom.  
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