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Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottság!

I. Tényállás és a dtintés taľtalmának részletes ismeľtetése

A Képviselő testĺilet a 2|3l20I4. Cx.05.) sz. hatźrozatźna| a 20|4. évi kĺiltségvetésében
fedezetet biztosított a Budapest VIII. keriilet Százados tlt 14. alatt levő nevelésĹoktatási
irxézmény Pitypang Napközi otthonos óvoda tervezési szo|gźitatásaľa vonatkozőan.

A Vĺíĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 131612014. CXII.|2.) sz. hatźrozatáva| döntött
arľól, hogy a ,,Budapest VIII. keľiilet Szźnados tft |4. alatt levő nevelési-oktatási iĺtézmény
Pitypang ovoda tervezése'' tźrgyában, akózbeszerzésekő| sző|ő 20|l. évi CVIII. töľvény
|22lA. $ (l) bekezdésében foglalt hiľdetmény és tźrgya\ás nélktili közbeszeruési eljĺáľást

folytat le. A nyeľtes tervezőnek feladata engeđélyes, kiviteli tervek elkészítése.

Az intézmény alapitő okirata szeľint a Százados tLt 12. (HRSZ. 3888l/2) és a 14. (HRSZ.
38877) szźtmí ingatlan a feladatellätását szo|gá|ő önkoľmányzati vagyon. Az tlj óvoda
tervezési teľülete azonban mindkét telekre kiteťed, mely szfüségessé teszi atargyi ingatlanok
telekegyesítését és egy he|yrajzi számonva|ő kezelését. Az egyesítési eljarás időtartama min.
3 hónap.

il. A beterjesztés ĺndoka
A telekegyesítési eljĺĺľás megindítása éľdekében szfüséges a Tisztelt Bizottság tulajdonosi
hozzźtjáru|ása, valamint a polgármester felhatalmazźsa a tátgyi tigyintézés során felmeľülő
dokumentum ok a|áit ásáĺ a.

III. A diintés célja' pénzĺigyi hatása

A Szźnados út 12. (IIRSZ. 3888Il2) és 14. (HRSZ. 38877) szźlmű telkek egyesítésével
lehetővé vá|ikazúj óvoda tervezési teľĹiletének mindkét telekľészľe kiteľjedő teľvezése.

A tátgyi telekegyesítés eljaľási díja 190.000 Ft, melyre a fedezet a 2015. évi átmeneti
gazdá|kodásról szóló 431201'4, CXII.|2.) cinkormányzati rendelet a|apján, a 11502-es cím
dologi e|őirányzatokon belül, a telek áta|akítás eljrárási költsége soľon biztosított.
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Iv. Jogszabá|yikłirnyezet
A Bizottság döntése a Magyarorczág helyi ĺinkormźnyzataiľól szóló 20II. évi CL)C(XIX.
törvény 41. $ (3) bekezdésén, a I07. $-án, valamint a Budapest Józsefuaros onkormányzat
vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásaľól szóló 66120|2. CX[.l3.)
önkormányzati ľendelet 17. $ (1) bekezdésén alapul.

A fcnticknck mcgfclclőcn kóľcm ahatáĺozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy a Szźu;ados tfi |2. (HRSZ.
38881/2) és 14. (HRSZ. 38877) szźlma tekek egyesítéséhez sztikséges tulajdonosi
hozzájarulást megadja, egyben felhata|mazza a polgźlrmesteľt a ftildhivatali Ĺigyintézéshez
szĹikséges dokumentumok aláíľására.

Felelős: polgáľmester

Hataridő: 20|5. februĺĺľ 09.

A döntés végrehajtásźi végző szervezeti egység: Vĺĺľosfejlesztési és Főépítészi Ügyosztály
Városfej lesztési Iroda
A lakosság széles körét éľintő dĺĺntések esetén javaslata a kozzététel módjáĺa (megfelelő
aláhűzandő|):
indokolt hirdetőtáblan

Budapest, 20|5. februrĺľ 03.

honlapon
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iigyosztályvezeto s '

rÉszÍrpľľp: VÁRosrBrLEsZTÉSI És FoÉpÍľÉsZI ÜGYoSZTÁLY
^f, I

Leĺnľn,: FoncÁ.cs JÁNos ÜcyľNľÉzo í,,.ĺ, (%\Ą
{

PÉNzÜcylFEDEZETETIGÉNYEL/NEMIGÉ}.IYEL, IGAZoLÁs: Ł''. - .'.;ĺ1 łł t
ĺ ,|

o /*. ľ-0, 
- u 

,n

"ĺ tľ fstł'_---.
JocI.roNľRol.l.:
Effil'iónIzrp:

^- L: u-L.-LJ ,^-z---'1yÝ.*



Ą. s,-. w<-f,IéVlet

Y.

ĺ"rapÍľl oKlRÁT

BudapcsĹ lr(iváĺos VI]I' keľĹilet Józsefváľosi Önkoľmćnyzat KépviselŐ-testtilete a
ľenđęlkęzésre álló dokumontumok alapirín az 1958. évben Rugryanta Gyáľ (ľAÜRUS} által
létesĺtętt (atapíĺott) Üuepi (ivoĺln (alapításkoľi név)' (kĺlsÖbbi ncvén Százaĺlos tIti BöIcsőĺlc
és Napköziotfhonos Tvoda) Pitypang Błilcsőde ós Napkiizioŕthonos Óvođa jelenlegi
nevén Pitypang Napkiizi otthonos lvoda intézmény számáľa a 439tf0tf.(xll.6') szjmri
hatátozatával kíadott alapító okiratát a nemzcti kdancvelésről szóĺi 20l1' évi CXC. törvĺlny
(továbbiakban: köznevelési töľvény) éľte|mében felttlvizsgálta, és az állalrrháaaľtásról szóló
20t1. évi CXCV' t<ĺľvénn u,-tll|arnhártarÉsról szóló töľvény végrehajtasáľól szóló 36812011.
(XII. 31.) Koľm. ľendelet, a szakfelađatľendľől is az államháztaľÍasi srak:ágazati rendről
szó|ő 56lfa11' (XII.3I') NGM rendelet és a kö'zrrevelési töľvény 2l. (i (3) bekezdésériek
megfelelöen az a|ábbi, cgységes szerkezetbc foglďt alapító okiratát adja kí.

1.) KölÍségvetési szeľv:

Ncvc: Pitypang Napközi otthonos lvoda

Székhelye: 1087 BudapesÍ, Századĺls úĺ I4'

telerrhelver

játszóudvaľ: 1087 Budapest
Százados út 8-12.

oM azonosĺtója: 034393

z.) KöltsĺweÍcsi szerv alaoÍÍó.ia'alanÍtá

Ruggyanta Gyáľ (TAURUS)' 1958.

3.) I{Qiĺp.eweiési szeir- íenntaľiĺíia:

Budapest Főváľos VIII. keľiilet Józsefvłĺľosi onkonnányzat
I082 Buđapest
Baľoss u, 63-67.

4.) KłiltséweÍési Ęzeľv iľánĽító és fenntartłl .szelwe:

Budapest Főváros VIII. keľiilet Józsefuaľosi onkoľmányzat Képviselő.testitlete
1082 Budapest
Baľoss u, 63.67,

5.) KtiltséEľctésĺ szeru.típusa a kiĺąlrevelési tö.ľvény alapián: ivoda

felvehető maxĺmális Fve.TĘeklétszám: 115 fti

PiĹypang óvoda Alapító okirat



6.) Kłiltségvetési szeľv illetékessége. mĺĺködési köľe:

Körzrte: Budapcst ľ.Őváľos VlIt. koriilct Józscfvárosi onkományzat Kćpvisclő-ľestÜlete által
meghataľozott utca]lév je gyzék szerinĹ.

7.) Típus szeľinti bęsoľolás;

lvoda. A köznevcllsi töľvćnybcll foglaltak alapjáll önálló jogi személyiséggel ľendelkezik.

8 .) JoeszabáIvban řn e gh atżĺľozott křiz.f€.IądąF i

Á. kciznevelési töľvény alapján közfeladata a kdzner,elós, mely nragában foglalja az óvodai
nevelést'

a.) alaPteyékcnységc:

A köznevelósi ĺ<irvény 8.$ (I) bckezdésc a|apján az,(svoda a gyemck hárolnéves koľától a
tankiitelęzettség kezdetéig ncvelő intézmény, ahol _ e törvény 5.$ (l) bek. a) pontjában
meghaĺ:áľozoťtak szerinti - óvodai nevelés Íblyik. Ar. intézmény a nevelőtestĺilot által
elfogadott nevelési pľogram a|apjáln végzi tevékenységét (óvodai fe.ilesztó pľogram). Az
óvocĺai nevelés keľetében szakéľtői bizottság szakéŕői véleménye alapján ellátja a köz-nevelési
törvény 4.$ 25. pontja szerint: a ktilÖnlege.s bánásmódot ígénylő érł"ékszewí fogyatékos
(nagyothalló) vagy egyĺĺb pszichés fejlođési zavarra| (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási z.avata|) kĺlzdő sajátos nevclćsi igény{ĺ gyeľmekek nevelését ís.

i neve|és

Szakfelađatok száma, megnevezése:

b.) Vá|la|kozásĺ tcvékenységet nc'm folytaúhat.

c.) Gazđálkođási besoľolása;
Az óvođa önállóan rniíkĺĺdő köItségvetési szerv'
Ąz inté:zmény vezetője ľendelkezik az óvoda alapfeiacĺatai e|Iátását szolgĺiló személyi
juttatásokka| és az azo]r'hoz kapcsolódó járulćkok és egyéb kÔzteľhek előitányzataiva|,
aszaknlaanyagésesz-közbeszeľzése|őiľänyzatäna|.

Szakfeladat szána Szakfeladat
851000 ovodai nevelés intéz'ményeinet pľogľamjainak komplex

tamogatása
8s101 I ovodaĺ neveiés. ellátás
851012 Saiátos nevelési isényĺi svemlekek óvodai nevelése. ellátása
562912 ovodai intézmérrvi étkęztetés
s62911 MunkahęIvi étkeztetés

Pitypang ovocla Alapító okirat



Az- tjvoda pĺĺnz-iigyí.gazdasági tevékenységét kĺilĺĺn nregállapodás alapjarr az önállóan
műkĺidő és gazdálkodó józsefváľosi Intézmĺĺnyműk.ödtető Központ (1082 Budapest,
Baross u. 84.) látja el.

9.) A feladat ellátását szolgá|ó i'nkoľmánvzati vagvon' va!ľon feleŕti ľcndcltczesĺ.ige:

A Budapest VIII. keľiileti ingatlan-nyilvántĺutasban 38877 hĺsz, alatt ľelveĹt 2583 n:2

alapterületů, teľmészrtben 1087 Bp. Szazados ťrt 14. alatt taláIhatĺi, a Btldapest F.ővaros VIII.
keriilet Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonát képez.ő felépÍtményes ingatlan lrasznrílata (a
ff:ggeiékben szereplő helyiséglista szei.int), és a 3888|ĺ2 hĺsz' alatt felveĹt |287 m,
alapteriiletű, természetben 1087 Bp. Százados út 8*l2. alatt taláIhatĺi, a Budapest Főváros
VIII. kerület Józsefuáľosi tnkoľmányzaÍ tulajdonát képező ingatlan fiátszóudvaľ) hasznáIata,
valalnint vagyoni éľtékű jogok, tárgyi eszkđzök (gćpek, berendezések, ĺělszerelések,
jáľrnúvek) használata állóeszközleltár szerint.
A vagyon feleťti ľendelkezisľe a Képviselő.testület által alkototÍ ľendeletekbelr meghatározott
szabályok az iÉnyadók.

1 0.) A kiĺlts óqvetósĺ sŁeľv. vęzető.ĺ ćnok meebízási ľcn d ie :

A költségvetési szeľv vezetőjét Budapest Főválos VIII. kerĹilet Józsefvĺárosi onkoľmányzat
Képviselő.tęstĺilete päIyázatťftjanbízza meg a közalkalmazottak jogáIlásáról szóló 1992' évi
xxxIII. t<iľvény, a kčjznevelési töľvény, valamint a kČizalkalmazottak jogállásaľól szó|ó |992'
évi X,Cxru. tĺiľvény végľehajtásáról szóló 1'38/t992, (x.8.) számú Koľm. rendelet
,figyeIemb evéte lével.

1l.) A kö}tséwetósi szelľ &glalkozÍatottiaiľa vonatkozó foglalkoztaÍ.ąsi ĺogviszony
pegiel(ilé.sp;

A f:oglďkoztatottak foglalkoztatása közalkalmazotti jogvíszony, illetve munkaviszony
keretében töľténik, rájuk a kĺizalkalmazottak jogállásáróI szóló 1992. évi XxXilI. töľvény,
valamint a munka töľvénykölryvéľöl szĺilĺi 2012. évi I. törvény az irátnyaĺló.

1 2.) Ą ktiltségvetésLszprv képYisęIete:

Á k<iltségveÍési szęrv vezetóje, valamint aeálĺtalla megbĺzott intézményi dolgozó.

Zárađék

A Pitypang Napközi otthonos lvoda alapító okiratát Budapest Főr,áros VIII. kęrĹilet
Józsefüárosi tnkormányzat Képviselő-testĺilete 40nlt3.(|ĺ.6.) számú |latźrozatával 2013.
febľuáľ t4. hatáútyal hagyta j óvá.

Budapest, 201 3. februaľ l&..'
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Pitypang ovoda Álapító okirat



Fĺiggelék

IIelyiségek řl.elvisések szánta

osopoľtszoba Ą

tornaszoba I

|ogopédiai foglalkoztató, egyéni I

fejlcsztó szoba t

iátszóudvaľ ?

5vodavezeĺői iroda I

5vodavezetó.helveffesi iľoda
gazdasági vezetői iroda I

ner'el őtesttileĺi szoba I

crvosi szoba I

gyeľmekölĹöző 4

łyermękmosđó, WC
felnőtt iiltöző
elkiilönító szoba
főzókonyha
melegítőkonyha
tĺílaló.moso gató, ezen beliil fęInött I

ľelnőtt mosdó I
I

felnőtt WC 4

mosIéktároló l

raktár

szefiát l

Pitypang ovoda Alapító okirat
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Minerva Térinfoľmatikai Rendszer
Bu dapest Főváros Vl| |. keľü | et Józsefváľosi on kormányzata

Méretarány:1000

A téĺkép tájékoztatójel|egü, másolata semmilyen hĺvataĺos e|járásban nem hasznälható fe|| Készü|t az állami a|apadatok fe|haszná|ásáva|.

Engedéý száma:

Budapest, 2015 január 15




