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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi x
Emberi Eľőfoľľás BwottságvéIeméĺyezi x

Hatáĺ ozati iav aslat a bizottság számźlr a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáey'Emberi Erőfonás Bizottság javasolja a Képviselő-
testiiletnek az e|óterjesztés megtárgy a|ásáú.

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás és a dtintés tartal.mának részletes ismeľtetése

A gazdasági kĺirnyezet alakulása, a tźrsaďalmi viszonyok, a jogi szabźiyozźls módosulásai az
ĺinkormanyzati fe|adatok ellátását végző íntézmények mfüödésének folyamatos figyelemmel
kísérését követelik meg a fenntaľtásukat biztosító önkoľmanyzattő|. A fenntartó tinkoľmany-
zat felelőssége, hogy lehetőségeit felhasználva alakítsa ki intézményhá|őzatát és a változások-
nak megfelelően, azoL<hozigazodvamódosítsa annak szerkezetét és mfüödési rendjét.

onkormĺĺnyzatlxtk fenntaľtásában jelenleg 13 óvoda mfüödik, ahol 1433 gyermek nevelését
Iárjak e|. Az elhelyezhető gyeľmekek száma óvođánként 80_180 fő köz<jtt, a tényleges lét-
szźlm 69 és I49 fő kozott van. A keľület óvodái kis csoportszámokkal mfüödnek, összkerületi
szintęn az ővodai csopoľtok szźlma a2009l20l0-es nevelési évtől 66 csopoľt.

A köznevelésre minden évben jelentős forrásokat fordít az Önkormźnyzat, ezért szükséges a
racíona|izáIáslehetőségeinekfolyamatosvizsgá|ata.
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A hatékonyabb mfüödés éľdekében javasolt az ővodźk áta|ak<ltása 2015. augusztus 1. napjától
oly módon, hogy a jelenlegi 13 óvoda egy intézményen belül, tagintézményként miíködjön és
közĹiltik azegylk óvoda székhelyülis szolgáljon. A jövőbęnszeÍvezetileg ajelenlegi 13 ĺinál-
|ő intézményként mfüödő óvoda helyett egy óvodai intézmény mfüödne, mely mfüĺidéssel
egyszeľűsödhetne a fenntartó és az óvodak közĺjtti kapcsolattaľtás, egyszerűbbé és gyorsabbá
válhatna az információáramlás a munka óvodfü közĺjtti optimálisabb elosztása źlta|, tovźlbbźt
az ügyvitel koncentrált megszervezése eredményeként a szak'ĺnai munkaľa fordított idő is nö-
vekedhetne. sor kerülne a vezetési _ szeľvezési korszerűsítésre, valamint fennmaľadna és kon-
centráltabb lenne az egységes pénzügyi tewezés és gazdźikodás. Az źĺta|akítás elsőrendii
szempontja az ővodai nevelés szakmai hatékonyságanak megőrzése és fokozása, a humĺánerő-
foľrások összekapcsolása és a mfüödés gazdáIkodélsi-tigyviteli oldalanak koncentrált meg-
szewezése. Jelenleg az ővodavezetok a szakmai iľányítás mellett ellátjźk a dolgozók foglal-
koztatásával összefiiggő feladatokat, továbbá ľendelkeznęk az áItahlk vezetett intézméĺy alap-
feladatai ellźúását szo|gáIő személyi juttatásokkal' és az azol<hoz kapcsolódó jaľulékok és
egyéb közterhek elóírányzataiva|, a szakmai anyag és eszkĺizbeszetzés előirźnyzatáva|. Az
iĺtézméĺyi struktuĺa źúaIak<|tását k<jvetően ezen feladatokat az ''egyesített óvodfü inténnény
intézményvezetője lźthatná e|. Az óvodfü pénzügyĹgazdasági tevékenységét jeienieg a Jó-
zsefuaĺosi Intézményműködtető Kcizpont látj a el.

a) óvodák átalakítása
A nemzeti kĺjznevelésrő| szőIő f0||. évi CXC. törvény 74. $ (1) bekezdése alapjźn az á||am
gondoskođik a kĺiznevelési alapfelađatok el|átásárőI. Kivétęlt képez ez a|őI az ővođai nevelés
(hozzá kapcsolódóan a nemzetiséghez tartozők óvodai nevelése, továbbá a többi gyeľmekkel
egyiitt nevelhető sajátos nevelési igénnĺ gyermekek óvodai nevelése) köznevelési alapfeladat,
mely keľiileti ĺjnkormányzati hatáskĺjr. A tĺirvényi kötelezettségnek onkormanyzaixlk az
alábbi intézmény ek fenntaľtásával te sz el e get :

Ssz. intézmény neve: székhelye: telephelye: óvodai
csopoľtok

számaz

maximális
gyeľmeklétszám

(fő)

1 Gyerek-Virág \ap-
közi otthonos ovoda

1082 Baross
u. 11l/b

1082 Ba-
ross u. 91-
93.

8

(4+4)
180

(e0+e0)

2. Kincskereső Napközr
otthonos óvoda

1089 Bláthy
ottó u. 35'

5 100

aJ. Váľunk Rád Napktizr
Otthonos Ovoda

1086 Cso-
bánc u. 5.

4 115

4. Napsugĺíľ )apközi
Otthonos Ovoda

1086 Dankó
u. 31.

4 90

5. Koszoľú Napkcizi
Otthonos Ovoda

1086 Koszo-
ruu.14-16.

4 80

6. Hétszínvirág Napközi
Otthonos Ovoda

1081 Kun u.
a1

4 90

7. Mesepalota Napközi
Otthonos Ovoda

1085 Somo-
gyi Béla u. 9-
15.

5 120

8. TA-TI-KA Napkĺizi
Otthonos Ovoda

1088 Rakóc-
zitń 15.

5 rzs

9. Pitypang \apközi
Otthonos Ovoda

1087 Szźaa-
dos út 14.

4 115

10. Szivárvány Napközi
Otthonos Ovoda

1083 Szi-
sonyu. 18

1083 Tö-
mő u. 38/A

7
(4+3)

190
(1 15+75)
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11. Szźnszorszép Napkö-
zi Otthonos Ovoda

1086 Szűz u.
2.

6 r43

12. Napľaforgó Napközr
Otthonos Ovoda

1084 Tolnai
Laios t3-9.

4 100

13. KATICA Bölcsőde és

\apkĺizi otthonos
Ovoda

1089 Vajda
Péter u.37.

6
6 (bölcsőde)

r44
72 (bolcsőde)

osszesen: 66
6 ftijlcsőde)

1 592
72 ftijlcsőde)

Az intéznlények különbĺiző, a nevelőtestĹileteik által elfogadott pedagógiai program a|apjtn
végziktevékenységfüet. Az óvodai nevelés keretében végzik_ kivéve Pitypang Napkĺizi ott-
honos ovoda - a cigány kulturális nevelést magyar nyelven, tovźhbá szak&tőibízottsźą szak-
éľtői véleménye alapjĺĺn megosztva ellátjfü a ktilönleges bánásmódot igénylő mozgásszervi,
étzékszervi, éľtelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság egyiittes előfordulása esetén
halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarta| vagy egyéb pszichés fejlődési zavaĺľa|
(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabźůyozásizavnta|) kiizdő, sajátos nevelési igé-
nyíĺ gyermekek integráltan tĺirténő nevelését is. A Képviselő-testiilet által meghatátozott utca.
név jegyzék szeľint saját felvételi körzettel rendelkezĺek az óvodák.

Az dtalakítás előnyei:
A működtetés költségei hosszú távon csĺjkkenthetők a szakmai színvonal megtaľtásá-
val.
Azíntézményi|étszémoptimális kialakítása agazdaságosabb mfütidést eľedményezi.
A nagyobb íntézményi |étszám megteľemti a feladatokhoz igazodő munkaerő-
gazdá|kodás lehető sé gét.

A helyi sajátosságok megmaľadhatnak, illetve a jó gyakoľIatintézményen beltil köny-
nyebben átvehető.
A fenntaľtói kapcsolat, kommunikáciő egyszenisödik'
Egységes pénziigyi tervezés, gazdá|kođás, vezetés valósulhat meg.
Az óvodák pedagógiai progľamjai megótzik eltérő jellegfüet a sajátos nevelési igényu
gyeľmekek e||átása' továbbá a fő nevelési célok és módszerek teľén (hagyományĺirzés,
cigany kulturális nevelés magyar nyelven, egészséges életmódra nevelés, környezeti
nevelés, j átékos tevékenység, sokoldalt tapasztalatszeľzés, stb.).

A gyeľmekekľe és szüleikľe nem hiĺľul többlet teher, az ővodu ellátási helyek nem
vá|toznak, a gyermekekÍe fordított foglalkozási idő nem cs<jkken, és a jövőben több
óvodán belüli és kívüli progľam megvalósításara nyílik lehetőség.

A feladatellátás alakulása az ővodák átalakítása során (13 óvodát tekintve):

a) Magasabb vezetők,vezetőklétszáma és ktitelező óvodaĺ Íog|alkozásainak száma

Az óvodfüban jelenleg összesen 28 fő |át el magasabb vezetőí feladatot, 13 intézményvezető
és 15 intézményvezeto-helyettes. A Képviselő-testiilet a309120|3. (VII.17.) sz.hatánozatábarl
taľtós ĺjnként vállalt feladatként 2 íntézményvezető-helyettesi munkak<jĺt biztosított a telep-
hellyel is rendelkező Szivárvany és a Gyerek-Virágővođában. A 28 fő magasabb vezető kcjte-

|ező ővođai foglalkozásainak száma cisszesen 490 őralhét, melyből a 13 intézményvezetó osz-
Szesen |30 őralhét, a 15 intézményvezető-helyettes pedig cisszesen 360 őra]hét óvodai foglal-
kozást lát el kötelęzően.



Az átalakitást követően az Nkt. rendelkezései alapjan a létrejött intézményben összesen 17
álláshely keľĹilne kialakításľa a magasabb vezetói feladatok eLlźúásźra, 1 intézményvezető,3
intézményvezető-helyettes, 13 tagintézmény-vezető, további f fő pedigvezętői fę|adatotléúna
eltagintézmérryvezetó-helyettesként a Sziviĺľvany és a Gyerek-Virág tagóvoda teIephelyén. A
17 fo magasabb vezető és af fő vezető kötelező óvodai foglalkozásainak szźrna összesen 426
ora/hét, melyből az 1 intézményvezető 6 őra{hét, a3 intézményvezető-helyettes 60 &a/hé! a
|3 tagiĺtézmény-vezető 312 őralhét, a2 tagintézményvezető-helyettes pedig 48 őralhét ővo-
dai fo glalko zást |źúna el kötelezően.

b) A Képviselő-testiilet a 309lf013. (VII.17.) sz. hatźrozatźtbarl taľtós ĺinként vállalt feladat-
ként 13 fejlesztő pedagógus (óvodanként egy) és egy logopéđus álláshelyet (Katica óvoda)
biztosított, a pedagógus álláshelyek száma jelenleg cisszesen 159 (óvodapeđagógus |45, fej-
lesztőpedagógus 13, logopédus 1 álláshely)'

c) Nevelő munkát segítő alkalmazotti álláshelyek száma jelenleg 103'5 (dajka 66, ővodatit-
káÍ 13, pedagógiai asszisztens 24,5),me|y az óvodĺík áta|akitását kĺjvetően vaľhatóan bővülne
1-1,5 óvodapszichológus álláshellyel, tekintettel aľľa, hogy a jogszabályi rendelkezések sze-
nnt az óvodapszichológus kötelező Iétszémát az ővoda gyermeklétszáma alapjtn kell megha-
tározni.

Az áta|akitás soriín megvízsgálásra kerül, hogy amennyiben a jövőben a gazdasági, személy-
iigyi feladatokat a székhelyóvoda|źújae|, az milyen személyi, pél:zld;gyi, technikai feltételek-
kel és munkaszervezési változtatásokkal biztosítható.

Az dtal ak ulds s al ö s s zefiig g ő elj áľás lépés ei :

1 . szándéknyilatkozat:
Az Nkt. rendelkezéseiből kcjvetkezően a Képviselő-testületnek elvi döntést kell hoznia a ter-
vezett intézkedéséről. A szríndéknyi|atkozatképezi a véleményezési e|járás alapját.

2. véleményezési eljaľás:
Az Nkt. alapján a fenntaľtó dönt a köznevelési iĺtézmény létesítéséľől, nevének megźl|apítá-
sźtrő|, gazdálkodási jogköréről, tiszervezéséről, megsztintetéséről, tevékenységi kdrének mó-
dosításaľól, fenntaľtói jogának átadásźlrőI, döntése előtt beszerzi az inténnény a|ka|mazotti
kcizĺissége, a sztilői szervezet és a nemzetiségi nevelésben részt vevő intézmény esetén _ ha
nem rendelkęzík egyetéľtési joggal _ a települési nemzetiségi cinkoľmányzat véleményét.
A vélemény kialakításához minden olyan információthozzćférhetővé kell tenni a véleménye-
zési joggal rendelkezők tészéte, amely a fenntaľtói döntés meghozata|źúloz rendelkezésre áll,
a vélemény kialakításához|ega|ttbb 15 napot kell biztosítanl. Az ćúszewezéssel kapcsolatos
dĺjntéshez a Jőzsefvátosi Roma onkoľmányzat egyetértését szfüséges beszerezni tekintettel
arra,hogy 12 ővoda alapítő okiľat szerint cigány kultuľális nęvelést is végez magyaľ nyelven.

A Kjt. rendęlkezései szerint a települési jelentőségrĺ ) ezęn belül egyes ágazatokba tartoző köz-
a|ka|mazottak jogviszonyát érintő kérdésekben a fenntaľtő az érintętt' települési szinten repre.
zęntatív szakszeľvezetekkel fenntaľtói szinhí érdekegyeztető forumban egyeztet, továbbá vé-
Ieméĺyezteti velfü az intézkedés tervezetét, melyet a döntés előtt legalább tizenöt nappal
megküld résztikľe.

3. döntés átalakításról:
A véleményezési eljárást kĺjvetően dönthet a Képviselő-testület aziĺtézményi áta|akitásokľól.



Azá||anháztaľtásról sző|ő20t1. évi CXCV. törvény (Aht.) 11. $ (1)-(3) bekezdése szerint:
,,71. s (1) Az alapító szerv a kaltségvetési szervet jogutóďďal vagł jogutód nélkül megszün-

tetheti. A kÓkségvetési szervet meg kell szüntetni, ha az alapítás 7/A. f.ban meghatározott
valamely feltétele tartósan nem áll fenn.

(2) A ly0kségvetési szerv általános jogutódlással rcrftnő megszüntetése dtalakítdssal ttjr-
ténhet. Atalakítás az egłesítés, a szénólás, vagł ha az alapító szerv a költségvetési szervet
megszünteti, és az átolakítás során a megszüntetett koltségvetési szerv jogutódjakent új költ-
ségvetési szervet aIapít.

(3) A k1ltségvetési szeľv más kaltségvetési szeľwel tisszeolvadds vagy beolvadás t,itjdn
egyesíthető, osszeolvadásnól az összeolvaďó költségvetési szervek megszíínnek, jogutódjuk
az átalakítőssal létrejtivő új ktiltségvetési szerv. Beolvadásnál a beolvadó kt)ltségvetési szerv
megszűnik, jogutódja az egłesítésben részt vevő mósik kžltségvetési szerv.,'

Az Nkt. rendelkezései szerint a fenntartó - a július-augusztus hónapok kivételével - nevelési
évben óvodát nem szeľvezhet át, nem sztintethet meg, a feľľrtaľtó legkésőbb az intézkeđés
tewezett végĺehajtása éve májusrĺnak utolsó munkanapjáig - 20l5-ben május 29.ig - hozÁat
döntéstazintézméĺyátalakitásaról,megsziĺntetéséről.

A dontést kĺjvetően kerülhet sor a fenntartó és az intézményvezetők munkaügyi intézkedései-
re' az egyesítéssel (ĺisszeolvadás) létrejött intézmény tekintetében a pá|yázati eljráľások lebo-
nyolításaľa, az intézményi (tagintézményi) dokumentumok és szabáLyzatok átdolgozására,
újak megalkotásaľa, a nyilvantaľtásokban (MAK, KIR, stb.) történő átvezętéste, a szfüséges
helyiségek kialakításáľa, egyéb adminisztľatív feladatok végrehaj tásźra.

Az óvodák teľiileti elhelyezkedését figyelembe véve a 13 óvoda ĺjsszeolvadásźxa| Iétrejött
iĺtézsnény székhelyéiil javasolom a 1084 Budapest, Tolnai L. u.7-9. szémingatlant megjelĺil-
ni, ahol jelenleg a Napľaforgó Napközi otthonos ovoda és a Józsefraľosi Pedagőgiai Intézet
mfüödik.

Az źůlani köznevelési közfeladat-ellátás keľetében a pedagógiai-szakmai szo|gá|tatásokat a
jĺivőben _2015. április l-jétől - azo|ďatási Hivatal nýjtja. A Klebelsberg[ĺtézményfenntaľ-
tó Központ Budapesti VIII. Tankeľületével folyamatosan egyeztettink arľa vonatkozóan, hogy
a Jőzsefvétrosi Pedagógiai Iĺtézet á|ta| használt helyiségcsopoľtra igényt taĺt-e az oktatási
Hivatal ajövőben.

b) btilcsődék átalakítása

Az á|lanháztaľtásról sző|ő 2OI1. évi CXCV. töľvény (ent.) 11. $ (3) bekezdése szerint:
(3) A koltségvetési szerv más kal*égvetési szerwel összeolvadás vagy beolvadús útjdn

egłesíthető. osszeolvadásnál az Ósszeolvadó kakségvetési szervek megszűnnek, jogutódjuk az
átąlakítással létrejavő új költségvetési szerv' Beolvaďdsnól a beolvadó költségvetési szerv
megsziĺnik, jogutódja az egłesítésben részt vevő mdsik költségvetésí szerv.,,

A személyes gondoskodást nyujtó gyermekjóléti, gyeľmekvédelmi intézméĺyek, valamint
személyek szakmai feladataiľól és mfü<jdésfü feltételeiről szóló l5ll998. (IV.30.) NM rende-
let 35. $ (4) bekezdése szęrint:

,, (4) A balcsőde szervezetileg műkÓdhet
a) onálló bÓlcsődeként,
b) BÓlcsődei lgazgatóság, illene Egyesített Bölcsőde szervezeti formában, annak tagin-

tézményeként,
c) nbbcélú, knzos igazgatású intézmény Ónálló szervezeti és szalcľnai egységehźnt.,'



A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szo|gá|tatők, intézmények és hálózatok hatósá-
gi nyilvantartźsáĺől és ellenőrzéséről szőIő 36912013. (X.f4.) Korm. rendelet 1. $ la) bekezdé-
se szerint telephely az a szo|gźitató székhelyétől különböző, a szoLgźůtatő hasznáIatában źll'ő
hely, ahol aszoIgá|tatő bijlcsődei ellótúst nyújt.

A gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások kĺire keľületi önkormanyzatihatźskĺir, mely fela-
datot a 1083 Budapest, Szigetváľi u. 1. szźtm a|atti székhelyen és további hat telephelyen mű-
ködő Józsefuaľosi Egyesített Bölcsődék (JEB) Iátja eI, az íntézmény ellátási területe: Buda-
pest Főviáľos VIII. keľĹilet kozigazgatási területe.

A bölcsődei feladatellátásban részt vesz még a Katica Bölcsőde és Napközi otthonos ovoda
(1089 Bp. Vajda Péteľ u. 37.) is, mely jelenleg tĺibbcél,ű intézmény. A köznevelési törvény
alapjźn közfeladata a kĺiznevelés (óvodai nevelés), a gyeľmekvédelmi tĺlľvény alapjźn a
gyermekjóléti alapellátás (btilcsődei ellátás). Azíntézmény önálló szervezeti és szakmai egy-
ségeként mfüödő b<jlcsődei részlegének ellátási területe megegyezik a JEB ellátási területé-
vel. Szakmailag az egységesítést szem előtt taľtva indokolt, hogy az óvodák átaIakitása során,
a 'oĺjlcsődei részleg JEB-hez tĺjľiénő csatolása is megtörténjen. Az JEB és a Katica Bĺjlcsődę
és Napközi otthonos óvoda bölcsődei részlegének _ beolvadással történő źtalakitása is java-
solt 2015. augusztus |. napjáva|' melynek eredményeképpen a bölcsődei részleg a jelenlegi
helyén (1089 Bp. Vajda Péter u. 37.), mint telephelyen műkĺjdne tovább, aJőzsefvátosi Egye-
sített Bölcsőde tagintézményeként, igy a kerĹiletben különválasńásra keľülne a bĺjlcsődei és
az őv o dai feladatellátás.

Jelen előterjesztésben ismeľtetett indokok és tényállás alapjan javaslatot teszek arra, hogy a
Budapest Fővaľos VIII. kerĹilet Józsefuaľosi onkormźnyzat ahatźrozati javaslatban foglaltak
szerint, hozza meg döntését a kĺjznevelési intézmények (óvodák) 20|5. augusztus 1. napjával
toľténőátalakitźsánakszándékáravonatkozőan.

II. A beteľjesztés indoka
Az előzményekben említett raciona|izálás a köznevelési feladatokat ellátó 13 napközi ottho-
nos óvođĺĺnk áta|akítását teszi szfüségessé af015l20I6. nevelési évtől kezdődően. Azintéz-
kedés éĺinti a gyermekjóléti elLźtást is tekintette| arra, hogy a Katica Bölcsőde és Napközi
otthonos ovodában tagíntézményként bölcsőde is mfüĺjdik.

A jogszabá|yi hatfuidők miatt szĹfüséges, hogy a Képviselő-testület az ővodtlk źta|akítása
ügyében aze|őkészíÍésre vonatkozó d<jntéséta20|5. februári ülésén meghozza.

III. A dtintés célja' pénziigyi hatása
A döntés céIja, szźnđéknyilatkozat az íntézményeink racíonaIízźtlásrának folytatására, az ővo-
dai nevelés és a bölcsődei ellátás szakmai hatékonyságrának fokozása érdekében, a humiĺneľő-
foľľások összekapcsolása, a profiltisztítás és a mfüĺjdés gazdasági-ugyviteli oldalanak kon-
centrált megszeľvezése á|ta|. A Képviselő-tęstület jelenlegi döntése pénzugyi fedęzetęt nem
igényel.
A 1084 Budapest, Tolnai Lajos utca7-9. szźtĺrl a|att mfüödő Józsefuárosi Pedagógiailĺtézet
á|tal használt helyiségcsoport ľendeltetésszeni kialakítása, va|arlint az egyesítéssel létľejövő
óvoda engeđéIyezett álláshelyeinek meghatérozása, vezetői és dolgozói illetménye és egyéb
juttatása költségvetési fedezet biztosítását teszi majđ szfüségessé. A gazdasági szervezętki-
a|akítása önkormányzati intézményľendszeren beltili átszęrvezéssel, átcsopoľtosítással keľĹil
mesoldásľa.



IV. Jogszabályĺ kiĺľnyezet

A nemzeti köznevelésről szóló 20II. évi CXC. tĺirvény Cl.{kt.) 2. $ (3) bekezdése szerintkilz-
nevelési intézméný a) az źtL|aľrl' valamint b) e torvény keretei kozoÍt ba) a nemzetiségi ön-
kormányzat, bb) az egyhźzijogi szemé|y, bc) a vallási tevékenységet végző szervezet vagy
bd) más személy vagy szervezet alapíthat és taľthat fenn, a (4) bekezdés szerint óvodát telepti-
lési önkormźnyzat is alapíthat és fenntaľthat. A 4. $ 1. pont a), b) és r) alpontjai szeľint akoz-
nevelési intézmény a|apítő okiratában foglalt kĺiznevelési alapfeladat lehet tĺjbbek kozt az
óvodai nevelés, a nemzetiségheztartozők óvodai nevelése és a többi gyermekkel együtt ne-
velhető sajátos nevelési igénytĺ gyermekek nevelése.

AZ Nkt.4. $ 11. pontja éľtelmében intézményátszewezés minđen olyan fenntaľtói dĺjntés,
amely az alapitő okirat 21. $ (3) bękezdés c)-j) pontjában felsoroltak - iĺtézmény típusa,
székhelye, tagintézménye, telephelye, alapfe|ađatáĺak jogszabźiy szeľinti megnevezéSg' neve-
lési feladatot ellátó felađatellátási helyenként felvehető maximális gyermeklétszám, a feladat-
ellátást szolgáló vagyon' tovźbbá a Vagyon feletti rendelkezés vagy a vagyon hasznźiatijoga -
bĺíľmelyikének módosulásával jaľ, kivéve a feladatellátźshoz nem szfüséges vagyonnal kap-
csolatos döntés.

Az Nkt. 61. $ (3) bekezdés énelmében az ővođékban nevelő munkát segítők ťtnanszítozott
|étszźmát úgy kell meghatĺĺľozĺi,hogy 500 gyeľmekenként egy óvodapszichológust is alkal-
mazni kell, a teljes munkaidő ötven száza|ékában.

Az Nkt. 1. melléklete az ővođában alkalmazottvezetők kötelező |étszźlmát, a 2. melléklete a
nęvelő munkát segítő alkalmazottak finanszírozott|étszámát, az 5. mę||éklete pedig az intéz-
ményvezető, íntézményvezető-helyettes, tagintézmény-vezeti| és a tagíĺtézméĺyvezetł5-
helyetteshetióvodaif og|a|kozásainakszámáthatározzameg.

A pedagógusok előmeneteli rendszeréľől és a kozaIka|mazottak jogállásáľól sző|ő 7992. évĺ
)C(XIII. törvény kĺlznevelési íĺltézményekben tĺjrténő végrehajtásáról szóló 32612013.
(VIII.3O.) Korm. rendelet 21. $ a) pontja a magasabb vezetői megbízások körét, b) pontja pe-
dig a vezetői megbízások kĺjrét határozza meg köznevelési intézményekben, az intézĺnény
gazđá|kodálsi jogosíwrányaitólfiiggetlenül.

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáItatők, intézmények és hátózatok hatósá-
gi nyilv:íntartásźrő| és ęllenőrzéséről sző|ő 36912013. (X.24.) Korm. ľendelet 1. $ la) bekezdé-
se szerint telephely az a szo|gáltató székhelyétől kül<jnböző, a szolgźitatő hasznźůatábarĺ á||ő
hely, ahol a szolgá|tató bĺjlcsődei ellátást nyujt.

A személyes gondoskodást nyujtó gyermekjóléti, gyeľmekvédelmi intézméĺyek, valamint
személyek szakmai feladataiľól és mfütidésiik feltételeiről szóló I5lI998. (Iv.30.) NM rende-
let 35. $ (4) bekezdése meghatźrozza a bölcsőde mfüödésének szervezeti foľmáit.

Az áIlanháńartásról szőIő f}ll. évi CXCV. törvény (,łl't.) 11. $ (1)-(3) bekezdése szerint az
a|apítő szeÍv a költségvetési szervet jogutóddal vagy jogutód nélkĹil megszĹintetheti. A költ-
ségvetési szew źita|źnos jogutódlással töľténő megszĹintetése átalakítással történhet. ĺta|x-
tás az egyesítés' a szétvźiás, vagy ha az a|apitő szerv a költségvetési szervet megszünteti, és
az áta|akítéls során a megszüntętett költségvetési szerv jogutódjaként új költségvetési szervet
a|apit. A költségvetési szerv más költségvetési szerwel ĺjsszeolvadás vagy beolvadás útjĺín
egyesíthető.



osszeolvadź.snáI az összeolvadó kĺĺltségvetési szervek megszűnnek, jogutódjuk az átalakítás-
sal létrejövő új költségvetési szeÍv. Beolvadásnál a beolvadó kĺiltségvetési szerv megsziĺnik,
jogutódja az egyesítésben ľészt vevő másik kdltségvetési szerv.

Az Mötv. 13. $ (1) bekezdés 6. pontja szerint az ővođai ellátás, a 8. pontja szerint a szociális,
gyeľmekjóléti szolgáltatás és ellátások köľe olyan kĺjzfeladatok, melyeket a23. $ (5) bekezdés
10-11. pontja szerint, a Íővaľosban a kerületi önkormanyzatoknak kell ellátniuk' a 41. $ (6)
bekezdése szerint a képviselő-testĹilet a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások e||źtásfua
kĺiltségvetési szervet, Ptk. szerinti gazdá|kodő szervęzetet, nonprofit szervezetet és egyéb
szervezetet (egyĹitt: intézmény) a|apíthat, továbbá szerzođést köthet természetes és jogi sze-
méllyel vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezette|.

Az Mötv. 42. s 7. pontja szerint a képviselő-testĹilet hatásköľébőI az intézmény a|apitása, át-
szervezése, megsztintetése nem nlházhatő át, az 50. $ alapjĺín a döntéshez minősített többség
szĹikséges.

Kéremaza|ábbihatérozatí javaslatelfogadását.

Ha,ľÁnoz.ł.TI JAvAsLAT

A Képviselő-testiilet úgy đönt, hogy

1) kifejezi azoĺ szźnđékát, hogy a fenrŃartásában múkcidő:
a) Gyerek-Viľág Napkdzi otthonos óvodát /székhely: 1082 Bp. Baross u 111/b' te-

lephely: 1082 Bp. Baľoss u.9I-93.l,
b) a Kincskereső Napktlzi otthonos óvodát /l089 Bp. Bláthy Ottő l. 35 .l ,
c) a Váľunk Rád Napközi otthonos óvodát /1 086 Bp. Csobán c l. 5 .l ,

d) Napsugáľ Napközi otthonos óvodát /l086 Bp. Dankó u.3|.l,
e) a Koszoľú Napközi otthonos ovodát /1086 Bp. Koszoru u. 14-16.l,

Đ HétszínvkágNapkĺĺzi otthonos,ovodát /1081 Bp. Kun u.3.l,
g) MesepalotaNapközi otthonos ovodát /1085 Bp. Somogyi B. u. 9-|5./,
h) TA-TI-KA Napkĺizi otthonos ovodát /1086 Bp. Rfüócziil;t l5.l,
Đ Pitypang Napközi otthonos ovodát lt087 Bp. Szźlzadostft I4./,
j) Szivlírvány Napközi otthonos ovodát /székhely: 1083 Bp. Szigony u. 18., telep-

hely: 1083 Bp. Tĺimő v.38/N,
k) Százszorszép Napközi otthonos ovodát /1086 Bp. Szbzu.2.l,
l) Napľaforgó Napkclzi otthonos óvodát l|084 Bp. Tolnai Lajos u.7-9.l,
m) Katica Bölcsőde és Napközi otthonos ovoda óvodai rész|egét lI089 Bp. Vajda

Péter u.37./
az á||anlhźztaľtásról sző|o 2011. évi CXCV. töľvény 1 1. $ (3) bekezdése a|apjźn - tekintet-
teI a nemzeti kĺjznevelésről sző|ő 2011. évi CXC. tĺiľvény 84. $ (7) bekezdés b) pont ba)
alpontjźlta - 2015, augusztus 1. napjával, egyesítéssel (összeolvadással) töľténő áta|akitás-
sal át kívanj a szewezĺĺ. Az átszęwezést k<jvetően a 13 óvoda tagintézményként múködne
tovább, vźitozatlan helyen és címen azza|, hogy az iĄ intézmény székhelye a Budapest,
VIII. ker. Tolnai Lajos u.7-9. számalaÍllenne.

Felelős: polgármester
Hatáńdő: 2015. februaĺ 1 9.



2) |ĺfejezi azon szźnđékát, hogy afęrultartásában működő Józsefuaľosi Egyesített Btjlcsődé-
ket (1083 Budapest, Szigetvaľi u. l.), valamint a Katica B<jlcsőde és Napközi otthonos
ovoda bĺilcsődei részlegét (1089 Budapest, Vajda Péter u. 37.) _ az Aht. 11. $ (3) bekez-
dése alapjan - 2015. augusztus I. ĺapjźxa| egyesítéssel (beolvadással) kívanj a ata|akitant.
Az áta|akitást követően a Katica Bölcsőde és Napközi otthonos ovoda bĺilcsődei részlege
a Jőzsefrĺátosi Egyesített Bölcsődék telephelyeként, tagintézményi szervezeti formában
múködne tovább, vźitozatlanhelyen és címen.

Felelős : polgiíľmester
Hatźndő: 20I 5. februĺĺr 1 9.

3) felkéri a polgáľmesteľt a hatfuozat L. és 2. pontjában foglaltak a|apjarl a jog^szabá|yi e|őirá-
soknak megfelelő egyeztetések lefolytatásźra, a szfüséges döntések előkészítésére és a
Képviselő-testiilet elé teľj esztéséľe.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2015. május 29.

4) Felkéri a polgáľmesteľt, hogy folytasson táľgyalásokat a Klebelsberg Intézményfenntaľtó
Központ Budapesti VIII. Tankerületével, valamint az oktatási Hivatallal a Józsefuarosi
P edagó gi ai Intézet j ovőbeni elhelyezé se tźr gy źlb aĺ.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2015. május 29.

A dtintés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Humánszolgáltatási LJgyosztá|y

Budapest, 2015. februáľ 3.

Törvényességi ellenoľzes :
Danada-Rimrĺn Edina

jegyző
nevében és megĘízźlsft ol :
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dr. Kovács dabriella
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